
أ&د
+ل!كأ
ا!!!/
(+!!

أتا!!أ-
س!+!
،د!!ث

!!ول+
+!!!
!!!!

-،لآ!
-!دأ
-!ثا
ا-+!+
!!.
ة-ا++

!
!
!
!
!
!
!
ك
د3
ول
ك
!

لما
!

نا
!
!
!
!
!
ول
!
!
دا
!

!
!
ول

ممثص-سر-لمعهنحمهأ

محيدلصلتابعص

ة!7

!!ة
ت!7

)3&
!د(
)،!
)3!
13!
!،!
!3!
13+

لصلصدلالص!صوىدلىلربهلى

ولصصأفهن

دحمه-ببردت



ل!جم!وم!الجط!

8

!روشالير

مر*عثهث!*

!ئن!يداقا

ال!لئو!صولصرل!ميلى

وررلب!م



الخا!سةالطتعة

اهـ399-ص1213

يخفوظةجقوفافي

أفئصلنن!ك

771933:ئقف!ا-54آ3:ىب.بى-لمجىني-رحمهلؤزت!لتثزوا:لدظباعة

390613:ئقفلما-11!10563:ب.!ى-بررت



الرجلمدأ

"لمنرهمذاوسالمعليهللهص!لةرسولريىد))

عمربناللهعبد

امحيلام!عمبي

اعلماصالقيتفلما،العلم!فيكلهاالارضطفت!"

المسيتب"بنسعيدمن

الشامف!قيهمكصل

كتبمين"افضلا!سبمببنسعبب!))

ح!نبلبئاح!الامام

،وعبادة،وورعا،ودينا،ف!ا:اثنابعين!اطث!تمنكان))

نوديمما،لرؤ!اطناسواع!بر،ال!ازاهلاةةهوكان،وفغ!لا

ا!س"فيوسميدالاسنةاربعين،انبثصلاة

الثقتفيحبانجمنالاممم

اثيتابصن،اجل،اوريمنةفقيه،ولمالإدّشميخالامامهو))

بطحق،قوالا،!ينمتين،"عصمةوافر،مل!واسعكان

طنغس"فقيه

ال!فا!قذ!ةفيا!ف!بيالاهام



مةا!!صك

لهاوعلى،اللهرسولعلىاسلام،-اوالحلاة/للهالحمد

.والاهومنوصحبه

وعبر،بهانمرالتيالجسامالا.حداثغرةففي:وبعد

النهضةاجواءوفي،البشريةنسطرهالذيالحديثالتاريخ

وضلوعحنايافينلقى،الانسانإليهاقمزالتيالجبارةالجدإدة

المسلمينحالمقارنةالىويدفعه،بهيستبدقوياحنينامسلمكل

ظماهارواءالىالرغبةكأدهوتثور،الماضيثبس!فهماليوم

سجلواالذين،العظامالاسلامترجالاسيرةعلىالتعمهـهكهفي

الافذاذأولئإسسيرةوبحاصة،وال-،لوداد-دصفحاتأروع

المستفهضة،والمعرفةوالثقافةالبحثوروادوالعلماءينالمفكرمق

عزوفاو،البحثفيتقصيرصنئبةاشاأيةحياتهـمتشوبلاالذين

اضتبعواالاستقصاءعدمأوالنرة-ك!هـ،في؟للأو،المعرفةعن

واستعصىدفتمها،ياوالقضائلاإساوجزئيإت،العلوملآفاق



والفكر،الرأيفيأعلاما،الهمةفيجبابرةبحقكانواوانما،حلها

رنجةالسباقالىيسوقهم،العلمفنونمنفنكلفيعباقرة

شرها،،ماديةنزعةيعكرهلا،للمعرفةأصيلوحب،ذاتية

الحقالىللوصولالنظيرمنقطعوتفاناخلاصويتوجه،دنيء

الاصلح.والرأي،الابلج

هديان:قلتانبالتعصبأتهمأوالحقيقةأعدوولا

والنحث،والعقلالفكرمجالاتفيالسامقةورسالتهالاسلام

بالزادالابرارعل!مائنامنالخلصأولئكتموسغذتالتيهي

ومجدارفعةالعليياخلاصهمفأكسبهم،ينفدلاالذيالدائم

الاعصرمختلففيتلاهمومن،لهمالمعاصرينتموسفيواكبارا

.؟الازمان

أنجبتهومارجالاتهابتاريخيقاسالاممتاريخكانواذا

ثارباحافل-الحمدولله-فتاريخنا،أعلامصنعنهو!مخضست

طفه،بوحباها،مدرستهفيالاسا*مرباها،كبرىشحصيات

بنبراسهم،يهتدون،للاجيالالرفيعالمثلفكانوا،بلبانهوغذاها

بهم.للاقتداءويتحفزون،بنورهمويستضيئون

الذيالدنيااعلاممنبعلمالنتعريفمنغايتضاهيوهذه

وسعة،علمهتقديرعلىبعدهومنعاصرهومنقنلهعنأجمع

ذلكم،لديهالصوابوالتماس،اشفخائهالىوالهرع،معرفته

ه!لسعةبالجريءيلقبكانالذيبالمببنسعيدهو



فهو.معاصريهمنغيرهمثلالفتوىخشيتهوعدموحفظه

ملك،وأجلهمبعينالتاوسيد،الفقهاءفقيه،الاسلامشيخالامسام

ثارواالفويالحديثورواية،القرانتفسيرناصيةزمام

التدين،قوةمنصلبةأرضيةعلى،الشريعةوفقه،الصحابة

وصلابة،والخاصةالجماعيةالعبادةوملازمة،الطاعةومتانة

الظالم.الحاكمبهةومط،الحقوقول،والقناعةوالعفة،اذخلق

نأاذ،الرجلهذاسيرةمعرفةالضرورياتمنفأصبح

والعدماءالفقهاءوكبارالرأيوقسأدةالفكرلرجالاشأريخ

عرفنالذاانناثم.والحكمالسياسةلرجالالتأريخمنأهم

اللهصلىالرسولمدينةهوفيهعاشالذيالمسينسابنمكانأن

اشتد،الامثلالرسولصحبعصرتلانهزماوأن،وسلمعليه

والزمانللمكانأنفيهشكلافميما،عليهللتعرفالشوقبنا

انضمواذا.وعطائهاوتناجهاالانساننشيخصيةتكوإنفيثيراتا

ماضية،قعسعاءوعزيمةعانيةوهمةشخصياستعدادلذلك

فلتاتمنفلتةوأصبحت،الاعاجيبالشخصيةتلكانجبت

.الكونفيالعظمىاللهايمنيةوا،الزمان

الارفعوواجبهبدورهوقامرسالتهالمسيبابنأدىولقد

جناتمنولامثالهلهأعدهبما-مالىاللهرضافاستحق،قيامخير

المهاجرينمنالاولونوالسابقونلأ:وجلعزقال،المقيمالنعيم

ورضواعنهماللهرضي،بإحساناتبعوهموالذين،والانصار

ذلك،بداأفيهاخالدين،الانهإرتحتهاتجريجناتلهموأعدعنه

-7-



خرينوا":مثلمضمونهاتؤيدأخرىياتوا")1(العظيمالفوز

جاءواوالذين")2("الحكيمالعزيزوهو،بهميلحقوالمامضهم

وجاهدوا،وهاجروا،بعدمنمنواالذينول")3("بعدهممن

القرنرجالاتمنالمسيبابنأنأي)4("منكمفاولئك،معكم

وسلمعليهاللهصلىاللهرسوللهنتمهدالذيالهجريالثاني

-+،يلونهمالذينثم،قرنيأمتيخير:"بقولهبالخيرية

ويشهدون،شهادتهمأيمانهمتسبققوميجيءثم،نهـميلوالذين

.(")يستشهدواانقبل

مجلدوفقههثرهوماومناقبهاخبارهعنيكتبانويمكن

كتاباعنهكتباذ)6"الجوزيابنذلكفعلوقد،مستقلضخم

.)7(المؤلفينبعضلذلكشارو،عليهنعثرلمولكنا،مبسوطا

جمعمؤلفاالعراقفيالعلياالدرلسستدارسيبعضكاضبوقد

عليه.أطلعلمأنيغير،مجلدينفيوسيرتهفقههفبه

معوتفييموتحليلمقارنةمنهجهـوالب!حثفيومنهجي

لسيكونيخرالخأاناذ،يخرتادمحبرليس!و،الاسلاممبادىء

أحياناببنهءصعومنبالرغم،علمائناكتببخبمالماو"ممرارنفلمجرد

الجمعةسورةمن3الاية-21!التوبةسورةمنا..الاية-)ا(

رواه-)5(الانفلاسورةمن75الاية-)؟(الحنترسورةمنا0الاإة-)3(

الترمديورواه،مسعودابنعنوالترمديومسلموالبخاريمسندهفياحهد

الصفوةصفة-)6(عغماللهرضيحصينبنوعمرانهريرةابيعنايضطوء-سه

الجنانومرآة(اا/2.)الحفليالعمادلابنالن!ب"ترات-)7!!2/45)

.(186/1)ليمنبماابنهلهبد



بل،المتعارضةالرواياتبينوالتوفيق،النقلدقةمنيتطلبلما

ابنترجمةمثلفيخصوصا،والمللللساممدعاةيكونقد

،ومفخرةواعجاباثناءالغارمنباكليلالكتابجهتوالذيالمستب

الافأوجدالذيالاسلام/!وابقالدزياأعلاممنفاع:نجروه

الجبلذلك-بهاهتدىلمن-الاسلامولسيظل.أمثالهالرجال

ياتالعبقرصنالعديدصورصفحاتهعلىترتسمالذيالاشم

علمي.وتقدمومجدعلولكلالرائعوالمثل،الفذة

هو؟الاسلامهديمعالمسيبابنسيرةمقارنةوكيفية

بسندهمدعماجزئيةكلفيالمقررالاسلاميالحكمأوالمبدأعرءق

هذاأعمالبجلائلالتنويهثم،النبويالهدىوإالقراني

حيوواقع،بهالحسنةللقدوةصالحكمثلالعظيمالرجل

عليهالنبيلتعاليمصادقأمينوترجمان،الاسلاملقيممطبق

يظلزماثكلفيوالناشئةالاجيالىعلىحجةيعتبرمما،السلام

به،عنوانهفهمالرجالوأما،والمنبعصلالاهوالاسلامفيه

يعرفولا،بالحقيعرفونالرجالىثان،يعرفبهملا،نعرفهم

أبدالايقرالاسلامولان،أرسطوقالكه(1،بالرجالالحق

مهما،البمثرمنأحدذاتوتمجيدالاشخاصبعب!ادةيعرفما

الفتوحاتفيبارزاقائداأو،مخترعاأوعالماأوصاكما،كان

.الشهيرة

غرائبمنبهتفردماالىوالاشارة،المقارنةهذهوبعد

ومفتاح،البحثرائدهوالذيالمغزىالىأخلص،الرأي



الذيالهدفوعين،الانضرالهدايةومشعل،الاخضرالنور

وصجر،الجارفةبالماديةالصاخبةالحياةهذهمسيرةفينبغيه

.والاديانوالاخلاقالقيم

والمصلحالكبيرالعالمهذاعنسفرللانينثمرلمأنهوكيما

اذبحثبعد،،علميةمؤلفائقتعلىدهنعثرلمكذلك،1ا،جتحماعي

ذا،تراجمهوسائرالظنونوكشفالنديملابنالفهرستمثلفي

فياجتهادهتغييرلاحتمالالفقهيةارائهإةكتاعنينهىكانأنه

والحفظبالتلقيوئقلتدونتذلكمعراءهاولكن.)1(المستقبل

والصهوالتفسيرالحدفيكتبفيمنثورةوهي،والمشافهة

علماالدنياملاانهحتى،الحنبليقدامةلابنالمغنيكتابمثل

تدوينبأنالعلممعهذا،عظيماثراءحولهمنوأثرى

بنسعيدعصرعنتأخرقدالشاملبالمعنىعموماوالفقهالحديث

المسيب.

أهميتهلهارائهخلالمنالمسيبابنعلىوالتعرف

المفقودةالحلقةيمثلالتابعينفقهاءمنغيرهمعالأنه،وخطورته

وعصر،وأصحابهالنبيعصر:متمايزينعصرينبينتربطالتي

الاسلاميالفقهبدءلتعرفمهمذلكوتوضيح،الفقهيةالمذاهب

وقيام،)2(الفقهيةالمذاهبنشوءوبداية،عموماالفقهيوالتفكير

(31،144ص2ج(البرعبدلابنولضالهالعلمبيانجامعراجع-(1(

التر:عبدعلحسنللدكتورسلاميالاالفقهتاريخفيعامةنطرة-(2(

.143ص

ا--0



ومدرسةالمدينةمدرسةأوالرايوأهلالحديثأهلمدرستي

الكوفة.

تمة:وظخمسةفصولاوالعرضالبحثخطةوتتضمن

:الاولالفصل

وكنيته،ونسبهاسمهفيهيذكر:الخاصةوحياتهسيرتهفي

جدهوطبعوأولادهوزواجه،وعصرهوبيئتهونشأتهومولده

وعام،ولباسهوحليتههيئته،-الجدأي-استشهادهوتاريخ

دفنه.ومكانوفاته

أثطاني:وأفصل

تدينه،ونورهوقاره:ئلهو.ثمماشخصيتهخصائص

كيفية،دعاؤه،النساءمنتخوفه،وورعهزهده،وعبادته

مورد،وتعففهواباعمهنفسهعزة،لابنتهالصالحالزوجاختياره

والفقر.الغنىفيرأيه،الحرمعيشته

!ور:الفصلو

العلم،طلبه:الاجتماعيةومنزلتهالعلميةوحركتهنشاطه

الحق،فيصلابته،ومواعظهالسلميةمجالسه،القويةحافظته

العلمأهلوشهاداتتزكيته،المنكرعنونهيهبالمعروفوأمره

،/والمحدثين،المفسرينعندمنزلته،وتلامذتهشيوخه،فيه

ومنهجه،الفتيافيوجرأتهالفقهفيالخاصةاراؤه،والفقهاع

.الاجتهادي

1--ا



الرابع:الفصل

ومحنته!انمرولبنيوخصومته،ءأموالحالسياسةمنموقفه

أيامهم.في

الخامسى:الفصل

المحانوظةأقوالهمنونمادب،الرؤياتعبيرنخبإمامته

.ءاعظومو

خاتسسة

النفعويوفرعالمسعىويحةق،الخماىيسددأناللهأرجو

حليةفيالاصبهانيعنهقالكماالذي!المسيبابنبسيرة

المعاصحيومن،سعيدابالطاعاتكاسمهوكان:الاولياء)1(

.بعيداوالجهالات

الزحيل!مصضوهبة

الإسلاميالفقهكرسياسناذ

دمشقبجامعةومذاهبه

هـ4913ع!امالقعدةذيمن71

م21/11/7491ارممفت

161(.ص2(1(-(ج
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رو!لال!ولأ

نحاصحهاتهوجياسعيدسيرة

وكنيته:الكاملوبهان!معه-ا

بنيومن،قريشمتاطسيب)1(بمنسعيدمحمدأبوهو

.محزومبنعران

بن،وهبأبيبن،نحزبن،المسيتهههـابن:ونسبه

القرشي،يقظةبن،مخزومبن،عمرانبن،عائذبن،عدمرو

المدني.

الاوقصبن،حارثةبن،أميةبن،حكيمبنتضرأم:وأمه

.السملمي)2(

وروي.العراقاملعندالمشهوروهوالمشمدةاداءبفتج:المسثب-)1(

واعل.ابييسيبمنابذهشثب:ويةول،الياءبكصر:يتم!ولن13انهعنه

الجنان)1/186(ومرأة)2/378(الاعيانوفياتانظر.بذاكعملايكسرونهاالمدينة

بتحريرالمتنبهتبصير(1/3.1)الت!بوشنرات(914ص)الاعلاموضبظ

.1287صالمشتبه

حدفمننسبكتاب4(و)2/4الصفوةوصفة،(2/262):عيانالاوفيك-)2(

وخلاصة(123-5/911)سمدلابنالكبرىوالطبقات(76ص):فريعثى

التيذيبوتقهـريب(4/84)التنهلىيبوتهذيب(121صى):الكمالتنعيب

.9/99والنهايةوالبداية(4/4)اللعبيوتاريخ(1/503(

-13-



ومن،العربساداتمنوهو.)1(بيانصحإوجدهوهفا

والصلابةبالشدةيعرفون،مخزومبنوهمقومومن،عريقأصل

ابذندجدهطبعفيذلكويظهر.مكةفيوالسيادةوالعنف

نجيمنالمرتدينمحاربةهـاثناء12سنةاليمامةيوماسثول

بن-الالرادلهعدووبتحريض،ابالكذمسيلمةبرئاسةحنيفة

خالداللهلسيفالمسلمينقيادةوكانت،الحنفينهشلبنعنفوة

.(2(المخزوميالوليدابن

وسلمعليهادلهصلىالنبيمعقصتهمنجدهطبعويعرف

حزن،بنالمسيببنسعيدحدثني:قالزيدبنعلييرويهفيما

اسمك؟ما:فقال،وسلمعليهاللهصلىالنبيأتىحزناجدهأن

اسم،اللهيارسول:قال.سهلأنتبل:قال،حزنأنا:قال

النبىعنهفسكت:قال.الناسفيبهفعرفت،إوايأبهسماني

نعرفمازلنا:المسيتبنسعيدفقال:قال،السلامعليه

.(4"البيتأهلفينا(3(نةالحزو

وسلمعببهافهصلى-لنبيلقيمن:المحدثبن21ءطلاحفياصحابيا-(1(

افهمكملىالنبيلقيمن:صويينالااصطلاحوفي-دهلامالاعلىماتثم،01مسا

ومي:اثافيبدخىالصحبة-لمسيبابقفسروقد.صحبتهوطالتوسلمعليه

مقدمة،ا/4:حجرلابنالاصابة،3/283:اك،بلاءاعيلامسير(المصاحبةطول

.(المتورةالمدينةنثر،263صالصلاحابن

القواصممنالعواصم،بعدعاوما(6/335،341)و-لتهاية-البداية)2(

-(67صن)الصبيلابن

-الارضغلاظة:الحزونة-)3(

.(5/911)سعدلابنالكبرىالإقات-(4(
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فيوتقديراواحتراماشهرةاكسبتها!أصيلةسعيدوعروبة

قامتالتيالعربيةالنزعةفيهبرزنتوقتفي،العربوساط

أسلم:بنزيدبنالرحمنعبدقاق.الشامفيالامويةالدولةعليها

الزبي،بقاللهوعبد،!عباسبناللهعبد:العبادلةماتتلما

رضيالمحاصبنعمروبناللهوعبد،عمربناللهوعبد

منكة:فقيه:المواليالىالبلادجميعفيالفقهصار،عنهما!له

أبيبنيحمى:اليمامةوفقيه،!لاووس:اليسنوفقيه،عطاء

النخعي،ابراهيم:الكوفةوفقيه،احسنا؟البصرةوفقيه،كتير

الخراساني،عطاع:خراسانوفقيه.مكحول:الشاموفقيه

مدافع:غيرفقيهبقرشيعليهامن-وجلعزاللهفإنالمدينةالأا

.)1(عنهاللهرضيالمسيببنسعيد

السنهوريفرجالشيخاستاذنام9الكاهذاعلىعلقوقد

الفقهاءلحالىقيمةالناسبعضيعطيانالمفهومغيرمن:(2(بقوله

بمدينهمأحكامعنانصرفواقدالعربأنيقصدونأ.التابعينمن

مأ،أنواعهااختلافعلىبالولاياتلاشتغالهمهالفظوأهملوا

ذكرالىالامدعيهايستندلمالدعوىوهذه!؟يريدونماذا

تنقصلافانهاالدعوىهذهصحتولو.مصركلمقواحد

الكتابوقال،اةبالمساوجاهالاسلاميوالدين،والفقهاءالفقهقدر

الصلاةعليهوقال")3(أتقاكماللهعندكرمكمان":الكريم

(1/22(الموقعيناعلام(25صى)الشرازياسحالىلابيالفةماءطبقات)1(

.(92صى)الاسلاميال!هتاريخليمحافرات-)2(

.الحجراتسورةمن13الاية-)3(

-15-



.(1("بالتقوىالاعجديءلى)عرةيفصكللا":إ*م!اد

التمسبعلىيعوللاوالآخرةالدنيافيالاسلامأنوال!+ي!نة

بينهمأنس!ابفلا،الصورفينفخفاذا":تعالىقال،شيءفي

من":وسلمعليهاللهحملىوقال،")3(ليتساءلونولا،يومئذ

فقتلته،عصبيةينصرأولعءصبيةإبىعو،عميةراية..حتقتل

.")4(نسبهبهيسرعلمعملهبهبطأومن"(3(!ص-ا!لمية

:"ل!و!ليكلو!2

هـ13سنةعيراستخلافيعدالمنورةالمدر:"فيسعيدولد

فيالرواياتأليجحهووهذآ.!-15سنةفياي،بسمنتين

فيالتاسعليهرأيتادىوا:عيربنمحمدقوللإداؤظري

عمر.خلافةمنخلصنالسنتينولدانهالمسيببنسعيدمولد

بنعمرخكفةمنمضتالسمنتينولدت:تمسهدسعوقال

منبدءااياشهرواربعةسنينءعشرخلافتهوكانت،الخطاب

جمادىمنبقينلثمانتوفيبكرأبالان،هـ13سنةمنتصف

عنواحمد،مجهولاسنادهوفي،اللهءبدبنجابرعنارلمبيهفيرواه-)ا(

مجمح،3/612:واترهيباترفيب)الصحيجالر-اور-،41نفرةابي

.(273-3/266:الؤوائد

.المؤمنونسورةمنا.ا-+ية)2(

الكبر،:والعمية.صحيححديثوهو،والنسلأني!،لممرواه-)3(

والواية.والضص

عنه.أدهرضيهريرةابيعنءسلمرواه-(4!

-16-



وتولى،يوماعشرخمسةمرنسبعدعشرةثلاثسنةالاخرة

منه.بعهدؤوردبعدهالخكقة!ر

عمراستخلافبعدولدا"نه:منهااخرىاتإرواوهناك

سنة.وثمانيناربعابنوهو،بالمدينةومات،سنينبأربع

اثنتينابنوهوومات،بسنتينموتعيمرقبلولدنهأ:ومنها

.سنة)1(وتسعين

3-ذشاته:

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولمدينةفيوتربىسعيدنشأ

والتقى،الصكحاشعاحومركز،ا)هدايةوموئل،الوحيمهبؤ

سنةوتكون،التشريعوتنزلئاالهصبةودارالالهيالنورومنار

وضر،،السياسيةالراشدينإلخلفاءع!اص!مةصارتثم/النبي

العلماعومجمعالفقهاعماوىؤأص"حت،الكرامالبررةالهصحب

عنهاقالوقد.الحديثومنبع،الفقهودار،4الستومهد

تأرزكما،المدينةالىليأرزالايمانأن":السلامعليهالرسول

تنفيوانها-المدينةيعني-كليبةانها"،،جحرها)2(الىالحية

يدهايرمنالنبيوهدد."الفضة)م(خبث!النا.أنفيكماالخبث

9/99والن!هايةالمبداية،بعم!اوما5/911سعدابنطبفاتراجع-)1(

علامالافيجاءهـكما13بسنةولارتهتحد!!انويلاحظ5ا/االحفا!تذكرة

عمر.خلافةبدايةستةفيولدبانهاحديقللماذ،سه!ديدفي3/155للزركلي

عنه.اللهرضيهريرةابيعنماجهوابنواحمدو!سلمالبخارياصرجه-)2(

والتجك.اليهانضمتاراةثقبهاالىال!يةوالزت

عته.اللهرضينابتبنزيدعنمسئماخرجه-)3(

2-م-17-



صيدها،رلابنفرخافىها،،يختلى":4كيمكمناحرمفهي،بسوء

يحملأنلرجليصلحولا،بهاأشادمنالا،لقطتهايلتقطولا

رجليعلفانالاشجرةمثهايقلعنولا،لقتالالسلاحفيها

أحدالمدينةلأهليكيدلا".السلامعليهوقال،")1(بعيره

فيهاماتلمنفهنيئا."الماء)2(!بالملحينماعكماانماعالا

استطاعمنل!:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال،فيهاوعاش

.(أبها)3(يموتلمنأشفعفاني،بهافليمتبالمدينة.إكلموتأن

ابنشضميةتكولىفيملأب!ررأثرهاالأمتيماةلهذهوكان

،السأمكفيوالستفامة،الموفيوصلا(بةوعزةقوة،المسمذب

!ولفيوسذاثا،قرينتىبراهبفبحتىاوتدييناوورعاوزهد"

بسمبب،القتبمافيوجداة،والثق!افةالعلمفيوخصوبة،وا(ممل

فهـع!ان،النبونةوالاحاديتالاثارعمتهموت!ببهالصحابةمفالطنته

الذيالثانيالؤنراسف!تاجاواصبج،سالفطل!برخالفخير

ان":ع!تهو!ال،بمخيريةوسلمعلببهاللهصلىالرسولبهشهد

قوميكلىثم،ييلونهم!!نثم،يلونهمالدخنثمأ،)1(قرنيخوكم!

ومعنى.ع!نهاللهرضيطالبابيبنعليعنونجرهداودابورراه-()1

لللرطب.نبهنهالقطعلا:خلا!ايخنلىلا

عنهما.ابثهرضيهريرةوابيسعدعنومسلمالبخارياخرجه-)2(

عنه.اللهرضع!مرابنعنالترم!يرواه-)3(

.ا!صودةمورالامنامرفياشتركوامتقاربواحدزمانامل:لللقرنس)4(

مائةلللىاعول!عثرةمنتحديدهافيواختلفوا،الزم!منمدةعليالقرنو،طلق

(4/126:السلامسبل)ونخريئ
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و!ن!ون،فىتمنم!نولاوي!نونيششش!هلونولانشيون

.)1("السمقنفي!ويظص،ص!فونولا

:عره-4

الخلفاءعهدنهايةمنأيادتابعينعصرهوسعيدعصران

الثانيائققرنأوائلهـالى41سنةمعاويةوولايةالراشدين

وعصر.عنهوأخذالصحاييلقيمنهو:والتابعي.الهجري

وعلىطالتابعينكباركانفقد،الصحابةعصرفيمتداخلالتابعين

العلميةمنزلتهفصلفيسنرىمط!ا-المسيببنسعيدرأسهم

تعالىاللهأثنىوقد.فيهاالصبحابةوجودمعبالامصاريفتون-

عنهماللهرضي،باحساناتبعوهموالذين"بقو)4ـ:عليهم

خالدين،الانهارتحتهاتجريجناتلهموأعد،عنهورضوا

."(2(العظيمالفوزذلك،اأبفىفيها

سبيلسلوكهو-)3(القيمابنقالىكها-اتباعهمومحعنى

فيمنهاجهمعلىوالسيروسلمعليهاللهصلىالرسولصحابة

والخلفاءالصحبسيرةواتباع،النبويةوالسنةالقرآنالتزام

والع!مل،الصحيحالعلموأقتفاء،بالذاتالمهديينالراشدين

:قالاذادثهنبيبهأوصىبيماع!ملا،الصادقالمؤمنيعلمهبما

عليكمتامروانوالطاعةوالسيمع،وجلعزاللهبتقوىأوصببكم"

بسنتيفعليكبمكثيرا،اختلافا!صيرىيعتنرمنكممننهفا،حبشيعبد

عنه.ا!رضيحصينبنعمرانعنومسلمالبخأرياخرجه)1(-

التوبة.سورةمن01.-الاية)2(

-ةالسعاد!،2/222:الموقببئاعلام-)3(

-91-



واياكم،بالنواجذعليهاعضوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسنة

.")1(ضلالةبدعةكلفان،مورالاومحدثات

علمااللهفوهبه،الصحابة0علممقفعلاسعيداستفادوقد

"2(زيعلملمماعلمتعالىاللهأورثه،علمبماعحملصن":واسعا

بالدورالاسلاميالتشريعمؤرخيعندالمعروفهوالعصروهذا

غالبا،الاجماعوتعذر،العلميالاضطرابفيهبدأالذفيالثالث

ألاضطرابهذاأسبابوكانت،نخهاعبالةيةالعلىاعقةاواخصرت

:يأني(3(ماهياج!مالا

:ثلاثاصواثفالىفمامهموا4سياسياالمسلمينتفرق-ا

كلاستبدتففد.معتدلينوجمهور،وشيعة،خوارج

الآخرين،موقفحتوجر،موقفهاوعززترائهاباطائفة

أدتفرقلهتاو؟ان.اءةوالبرإلتكفيرالىالحدوصلحتى

الفةهي.والاستنباطالعاميةالحركةفيالكبيرأثره

محصورينكانواانبعدالامصارفيالمسل!ينعلياعتفرق-2

الدينيةحرمتهمابسببوالمدينةلمكةظلولكن.المدينة!ني

نجيجآبيعن،صجحهـنحديت:وقالواترمذيراورابورواه-)1(

عهـنه.اللهرفيساريةبنالعرباض

عهـنه.اللهرضيمالكبنأنىعننميمابورواه-)2(

التنتريعتاريخ،بعم!اوما61ص:لئساسىسلاميالاالفقه.تاريخ-)2(

عبدحسنلعليالاسلاميالفقهتماريخفينظرة147-131صةللخضريسلاميالا

بمم!ا.وما61.صالقأدر

-02-



علماءبينوالاتصالاللقاءتحقيقفيودور،علمميةمكانة

.الامصار

مدرسة:مدرستينالىالمعتدلينالجمهورمنالعلماءاتفسام-3

.الرأيأهلأوالكوفةومدرسة،الحديثأهلأوالمدينة

دونالنصوصالتزامالاولىالمدرسةأصحابعلىفغلبت

الثانيةالمدرسةأربابعلىوغلب،الاحكامعللعنالبحث

،الرأيالاخذاوالقياسطريقمنالشرعيةالأحكاماستنباط

ابنوبهان.الاسلاميالتشريعلروحالموافه!الحسحبح

بموخقةنلربيعةقاللذلك،إلاواىالمدرسةمنالمسيب

انت؟أعرافي:الدياتفيحكمعللآعنلسألهلما

مخافة،منهايتحرجونكانواانبعدالحديثروايةشيوع-؟

ئبارومعهمالصحابةفكان.اللهرسولعلىالكذب

السبعة،المدينةوفقهاء،المسيببنكابعينالتامنالمق:إن

برأيهماو،النبويةالاحاديثمنأخوهحةبماالناسيفتون

فيه.نصلافيهـما

عليهاللهصلىاللةرسولوالكذبعلىللحديثالوضاعينظهور-5

عنهما.اللهرضيوعمربكرابويخافهكانماوهو،وسلم

بمعارفه،الاسلامافادهمالذينالمواليمتعلميظهور-6

علماءعنالعلموتلقيهم،العرب!عبتسويتهمواعزهم

دخلمنهم:والموالي.الاسلاميالفتحاثناءالمسلمإت

ومصر،والرومفارسأبن!اءمنأعرباغيرمنم1لاسافيا
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،الاسرىأبناءومنهم.مولاهفهورجليدعلىأسلممقلان

فصاروا،والسنةالقرانوعلموهم،المسلمونرباهمالذيق

العربيةالعصبيةظهورمقبالرغم،البلادفقهاء

.الامويين)1(عهدفيالشديدة

والثوراتبالفتقمشحوناكانالجملةفيوعصره

وهوشهدفقد:السياسيةالناحيةمنالدمويةوالاضطرابات

عثمانمقتلالشبابمقتبلفيوهووتبعه،عمرمقتليافعصكلير

مقتلالىالشبابريعانفيالامرءوهووآل،الكبرىوالفتنة

عليوجماعةبينجماعةصفئنموقعةمثلالعنيفةبةلصحااوبوجرعلي

الزبيرابق:لخليفتينوالبيعةالمدينةانفصالشهدثم.معاوية

دارتالتيالرهيبةوالحروب،الشامفيويزيد،ومصرالحجازفي

سنةالفظيعةالمؤلمةالحرةموقعةفي،المدينةالىوامتدتبينهما

هـ.63

خوارجمقالفرقظهورالىوالاحداثالفتقوتمخضت

السياسةتوجيهفيبعيداتأثيراكلهااثرتومعتزلةومرجئةوشيعة

القبليةالعصبيةتمزقهاالعربيةالامةوكادت.)2(الاسلامية

مروانبقالملكعبداستطاعولكق.الحكمبقمروانوفاةعند

ناعلىبالقضاءالفتقجذوةاطفاءالامويةللدولةالثانيالمؤسس

فيانهالا.سلطتهتحتلبلاد3جميعواسترجاعمكةفيالزبير

.1/342:صنابراهيملحسنالسياسيالانلامتاريخ-)1(

.1/375،793،416،418:السياسيالاسلامتاريخ-(2(



تاثراوالعلميةوالدينيةالاخلاف!يةالنواحيتأثرتالامويينعهد

السياسية.اصابتالحياةالتيالعنيفةالهزةدرجةالىلايصلجزئيا

كانتالتيالمثاليةالصافيةالاسلاميةالروح.فلكهناكتعدفلم

التيمنزلتهالشورىلمبدأيبقولم،لراضدينالخلفاءعهدفي

اكثر،دنيويينملوكاالامويونة!طان،-اعهدفيكانت

وظهرت،!السنةناأحياالدقيقالتمسكوخف.د....خلفاءمنهم

الفقهاءبعضيبايعهمفلم،والحكامالعلمماءبينةالشدالكراهية

فهو،معاويةاللهجزى":قائلاالمسيببنمنتجلىكما

قبلمنوضربوسجنسعيدوعذب."مت!ااجعلمقأول

أنفسهمالمسينتابنرأسهموعلىالفقهاء..فاالمدينةوالي

الاسلامينشدهالذيالاعلىإلمثلليحققواالدين-ماة"

.كلها(1(االحياةورهم

فيهمنركياسنبنيعصرفيظقت:هذامعولكن

عهدفيكافتكما،عاليةالاسصببةالفتوح!تة."ايضاسعببيد

الىالاهسيا!ييطمنوكفرب"لثمرق!ى....االراشديناذ

وال!لائد،!كلبفبغضاوالا!مكي!ينوبقيمصببنتخوم

ح!امدا،عيمدةالمسغمننكلسفيالاولا!انالد-!ولا،راسخة

الامصار،فيالطماءبينا!هيةا!عحركة.-،...ومحهـومين

ال!اءمناحدايذاعالولافعنبهيتيسرعكانهاال!فاءوس!ظ

ا!س!م!ريخ،113-6.1ص:(1(

.1/437:حسناهيمالحسئاد.ياسي



غرهمعنالعرب-قمسرولم،معنمسلمسبنبالابنبالنسمنةل!هطمكما

ين،الشعوببعضزعم"خلافاالحد!ثوروالم!ةال!ه4!انمف!

الاهتمامعالمظاهـرةوجودمنا(سشتضرقونمإزعههيصجو)م

والمابعينوالعلماءالحكاملمدى،بشثونهاالهوفةوءد!،ا!ينابأحهـاسم

اهل))مالس!هوهبينالمول!عالانفص"لهذايبمرزولم.وابتف!ب)1(

اختعىولا،موطنالنزعتببني"ا؟نجبن؟نالماذ((اوأيوأهلاسءلديث

سعوفيالعر!وفيالحجمازفيمو!دقانوهه!،افاي!بهـها

فيكل،معاوبلاحدييثبالوأسيلملعملالفول!ق!نمنوكل.ؤطا-رالا

روحعنيبحثكانالمسهبا/نفهذا،المهروفةالتهسع!ةحدشده

واسمعوكان،،المعانياسيت!مهفيوغيرههوو،ض!كل،إبمالضتنر

نظرهوسعةعفمهخصوبةبس!بب"الجالريع))سم!هحضى،الفنن!!

اال!تيافييدةوالقضايابال!ادثالافتاءفيوايمجلابيته،حفظهوةوة

ق!ةحقبهطرحهااوالسننضةءمهاردإن،االحادثاضطوراأءاللأهـا

حصقئذ.مدموما!راإ-ملاء!ا

5-،يئته:

بالمسنساةتصممسمسالممسيسمابنشباسمفيالمدينةسمالتانبعد

الدولةعاصمةكانتاذ،الراشدينالضلفاءعهدفيالزاهرة

بان!ال،نفسهاعلىمنكمشةصارت،الفتيةالاسكمب4

سنبدءاالامويإنعهدفيالشامالىوالخلافةالدولةعاصمة

مسنزلتمساالواقعفيلهاوبقنست.مسانابمسبنمحماوسبمسمسلافة

ومابعدها.03ص:للشهوريالفقهتاريخفيمحاضرانت-)1(



اينعتوقد.المسلمينقلوبفيحرمةمنلهالماوالادبيةإلعلمية

العباسي.العصرفيوازدهرتالمديتةفيفلثرتالتيال!ملميةنحمةالني

!الوانتق)1(وراثيةملكيةالىالخلافةتحولوقتومن

ين!التباعداوالأنفصالنواةإدأت،المدينةمنكأإصستثا

اءالخلةاغلبانولولا،والحكامالعلماءبيناووالدينالسياسة

الخرقلاتسع،والسياسةإخدينواوالةقهالعلمبينيجيعلان

فيالامراليهالكما،الحياةعنإلدينعزلوتورق،والهو"

البلادفيوالتخلفالانحطاطع!صورمنسبقهوما.سالح!ائوقت

سية.9الأساا

اماوالفتنالازماتأوقات9نيالمسميبإناموقفولان

لخليفتين:البيعةمعارضتهفيايجابيتهوتظهر،س!بياأو،!ايجا،

البهبةمنامتناعهاو،مروانبنالملكعبدبعد/وسليمانالوليد

عنونهيهبالمعروفأمرهآو،الزبيربناللهعبدمعحدثك!ما

بحثفيسنبينكما،وغيرهماوالحجاجمعاويةمنكموزقهالمنكر

قلا:قالالعرجاابيبنسفببانعن:والملكال!خالببفةبي!نالىفرفى-)1(

امرفهداملكاكتت!ان؟ملكامانااخليفةادريماوابله:الخمط!اببنعمر

:فل؟هوما:قال،فرؤابينهماان،المؤممينايريا:ؤلأائلفقلا.ءظيم

واطك،كدلكائقهبحمدوانت،صقفيالايضعهولا،حقاالالمأخذلاالخايفة

الفارسي:سلمانو!!ل.عمرهـمهـت،مداويعطبمه!امنفهاخلى،الناسيعسف

ارضمنجبييتانتان:سلمانا4فقال؟خليفةامانااملك:عمرلهقر

خليفة.نجرملكفأئت،حقيخرفيوضعتهثم،اكتراواقلاودرهماا(-لمين

.(59ص:الخلفاءتاريخ"عمر!ا،ممض!ر

-25-



الاصلاحمحاولتهاو،السياسةمنوموقفهشخحيتهخصائص

بينكإضلاحه،الخطيرةالسياسيةالنزضايابعضرفيمخنازعينبين

:وقال،معينابنذلكوانكر.الرواياتبعضفيوعليعثمان

.)1(اعحلإهذا

الفتنةواعتزالهالمسجدملازصتهفيتنتجاىسلبيتهوأما

اثناءمنهحدثكعماوالتفاهموالشفاعةاقوس!ذفرلاحيث
..!

الشيخهذاالىانظروالأ:عنهقيل-خى،العظيهـمةالحرةموقعة

المدينةاميرجلدهحين!مابدتقيربةسلبيةوهناك"الم-نمن)2(

.)3(مجالستهعناخاسان،ىش

فدة،عبؤ!اتفيهابرزتعلميةيبئة!:!رلمةوفي

ا!حبة،وآراء،وسقمعليهاللهصلىالرسولاحاديثتعتمد

بنالن!وعهبر،ثابتبنوزيد،ال!اببنعمرفتاوىوخصوصا

معك:الامامقال.مباصبناللهوعبدا"،نراموعائث"ف،عمر

عنعفاالناليام!هموكان،زييدعمربعدتلحغااناله!أاءام!كان

ممنبهيقنىماجلالمسمتببنسعيدوكان،عمرا،بئرمده

وابصرهم،بال!ماءتقمهمناعد!هو:يقولوكاق،زيدفتاوى

."بشمث!أ4(فيهيس!معلمء!ما،عدميردبما

.63ص:الاممارعلماءماهـ111

والنهاية:البراية،4/7:الذاهببتاريخ.ا5/32لمدابنكابقات-121

8/221.

-5/128:لعدابنطبقات،2/172:ا،ويى،ء!-"-131

الأسلامي-لفقةتاريخعننقلا1/17:ب،ضالمدارهـللقاخىديوالىا،(

.913ص:!نعلىاء!؟-رر
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المسعيب،بنسببد:الثابعنمنا!كةفيالمقمقنوكان

واب،زيدبنجةوخار،د!مدبنو!السم،!ييربنوعررة

يسار،بنوسليمان،هشامبنحارثبنمرحمنعبدبنبكل

ا!روفونهموهؤلاء.مدسعودبنعننيةبنالهعبدبناللهوعبيد

كسسبعة.بائق!هاء

!ائلفرنظممموقد

ابحرسبعةالعلمفي!ن:قيلاذا

خارجهالعلمعنليستروايتهم

سمة،عروة،اللهعبيدهم:فقل

)1(خارجه،سليمانبكر،،بوأ،سعهبى

قبل:وأفما

واحد،عصرفيبالمدينة3انوا-ملانه،ال!سبعةالفقهاء

الصحابةبعدالفتيالان:وقيل.والةتياالعلمانتشرومنهم

.بها)3(وشهروا،اليهمحماربت

ف!اءمنمروانبنالملكعبدالخليفةبعفهماعتبروقد

الحئبثالباعث،273ص:الصلاحابنمقدمة،1/23:الموتحيناعلام-)1(

بعدما.وما2/382:هـمدابنطبقات،491ص

1/188:الجانمرآة-)2(
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سعبسد:المدبنةفقهاع:الزنادابوأ!ققا،أستخا،ة"قبلأنمدينة

ثقبيصة،الزبيربنوعروة،مرثأنبقوكأهـالمل!!اهـ-ب.أبق

بنسعبد:اربعةالمدبنةفقهاع:المإعيمشأطث!إ،)1(دثإبابق

.)2(الملكوعبد،وز:-ضمةوءهـشةمابالمم!:

ابنهوال!هيلاهؤلاعاففملانعلىمضة"وناهلمهاع1ل3و

افقهمن:مالكبنلعريكف!:ربيهةبنصاالةرقال.ميمبالمه

صلىاددهرس!لبقضأياوأعلممهمقفياأفق"!مأماؤال؟ا،!يء!ل51

واعلممهمعثمانوقضاياءمووقضايابهرآبي-وفس!اياامو!صا4ءلا!نه

كتت:الزهريوقال.المسسبتبنق-مه!داناسأعاجمهمفىبهما

وعروة،الناسىأفقهو!اناثمممه!ببنع!!زلملأزةءأناروا!اأطاب

عندتجدا!لازشاعوكف،الد-لاعتكدره،إءراان3وازبيراار(ن

.)3،وجمتالاغيرهد!؟-فىها،المعإرواق48إطراينه:بع

وفاض!موفرد!اماالهأ(بينعلواعرأنس:-ت(4وة(اطأ)ءو-!ي

.،)6،!ثر4وؤ

عثماد،لنأبانمثلغرهمالىعهؤلا"قالفتوىإؤتقلتنر
..--

بنوعلي،عوفبقالرحيمنعبدب!تسلنةابي؟،ناؤعو/اأوسصا

عمربناللهوعبد،حزمب!تبكرابو:هولملأءإعدوتجاع.الحسين

144ص:للسيوطىالخلفاءتاريض-)11

1/22:الموقعبناعلام-21(

.اماننفص:الموقعيناعلام-(3(

121ص!:الكه-الدذعيهصلا!ة-)،1
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وجعفر2،الحنفيةابنمحسدابناالرسينوااللهوعبد!عثدانابن

المنكدر،ومحمدبنومحمعد،اتقاسمبنالرحمنوعبد،محمعدأبن

.الزهرتجإ(1،شهابابن

:واو،دهزواجه-6

فكان،هريرةأبيالجليلبيالك!صبابنةسعيدتزوج

اللهأسأل:قالراهاذاوكان،بابنتههريرةابوجهزو،حسهره

منعنهاكثرولهذا.اذجنةسوقفيوبينكبينييجحمع1\ن

.(3،الرواية

ولعله،الاولادمنهاانجباخرىزوجةلها!نويظهر

بن،كريمأييبنتحبيبأموهي،هريرةابيابنةقبلنزوجها

فهمبن،صعبأبيبن،عتاببن،الشرىذيعبدبن،عامر

.وسدبنضانمبن،سليمبن،ثعلبةابن

نسابة،وكانمحيمد:وهم،ه!هحبيبأممنوأوالأده

ابنةوله.وفاختة،عثصانوأم،عمرووأم،والياس،وسعيد

.)3(جارية!يولدأموأمهامريماس!مهاأخرى

يحبجميلادلةان):وداداتهولباسهوحلببتهههئته-7

.(لجمالا

السابق-المكات،الموتعيناعلام-)1(

-5/012:سعدابنطتقات،23ص:ابقادالرجع-)2(

-ا1/3ة:الذهبشذرات،5/911:سعدابنطبقات-31!
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الغني،الىمنهالفقرالىإقربعنالمسئبابنانلنايبدو

."الحزونةنعرففمازلنا":جدهطبعفيالسابققولهبدليل

الملبس،بدوي،الهندامحسن،الوصفجميلكمانأنهبيد

كله.مظ!-5فيالنبويةباءلسنةملتزما،الجسدنظيف

خلقته،يغيرلا؟واللحيةالرأسإبيض،القامةطويلوكان

،1كله)1(بالضابلابأسانهمع،بالحناءراسهيضمبولا

،جداشاربهيحقيولا4نعليه،فيأحياناوبصلي،لحيتهويصفر

،السجودأثرعينيهبينيكنولممهحسناأخذامنهيأخذوانما

.إعور)2(وكان،الليلجوففيوصلاتهعبادتهكترةمنبالرغم

،الذالرةوقوة،الذهنحدةأكسبهعينيهاحدىفقدانويظهر

ترتدالحواساحدىفقدتاذاأنهالمعروفمناذ،البديةوسرعة

ذا.،بطولظفرهيدعلاوكان.اخرىحواسالىالحاسةقوة

شبيهاشاربهويحفي.معروفهوكما،سنة)3(الاظفارئقليمان

إحدكميطولنلا":وسلمعليهاللهصلىالنبيلقول،بالحلق

لممن":أيضاوقال."بهمخبأيتخذهالشيطانفان،شاربه

."منا)4(فليىشاربهيأخذ

بنعرانوهوبعضهمقال.لثرقيةملاءيلبسوكان

ال!ادسالقرناملاممنالطبرصالففلبنللحئالاخلاثمكارم)1(-

.78صى:-لهجري

.5/014:صعد-بنطبقات-)2(

.64صىخلاقالامكارم-)3(

76مى:السابقالمرجع-)4(



ق!مصىعدةمنالمسيببنسعيدعلىرأيتماأحمحيما:ادلهءممبد

يحتلط)1(وكان،البيضالغاليةابروداهذهيلبسوكان،ال!روي

فيخاصالباسايلبسانهأي1والنحر(الفطرأيو:العيدينفي

.لمجادالا

يلبسالمسيببنسعيدكان:عسرانبناسيماعلوقاق

سعيدأرلم:إلهابنمحيمدا!وهـقا.د-تاج)!(اىراره،ليلصانا

لباسيلبسكانانهأفيف)4(البياع؟!ثوبالنس!بالمصبابن

اصنة.ااهل

قميصاالمستببنسعيدعلىرأيت:الياسبنخالدوقال

فوقورداء،اصابعهأطرافطالعة،وكثيهساقيةزصفالى

.وشبرا)5(ادرعخمس:الق!حب-يى

بالىتةليستجميدصة(6"وله،السراويليلبسوكان

يحتفي،المسيببنسعيدرايت:كاصماطوقافرذكا(7(قد

.بتا)8"ءلميهورايتحافياربا)ت،1يثي

بنسعيدرأيت:فقالعمامتهنسطاسبنعبيدلناووصف

المتميزصاللباسهذايلبمىكانانهرريدولمله،الامرفي-سع-اقي)1(

خاصة.ا،عياد

يعدها.وما5/133:سعدابن-صبقا!)2(

.5/913:سعدابنطبقات-)3(

الاجمق-المربع-(4(

السابق.المرجع-)5(

.الرأسشعرمجتعومي:جمةت!فرجميمة-)6(

الابق.المرجع-)7(

هونحوهخزمنالطيلسان:والبت،133ص:السابقالمرجع-)8(
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عليهورأيت،خلفهبرسلهاثم،سوداءبعمامةيعتمالمسيب

.)1(وخفينوطيلساناازارا

الفطرفييلبسالمسيثبنسعيدرأيت:عثيموقال

.ارجوانا)2(احمربرنساعلييويلبس،سوداءعمامةوالاضحى

:الاسديعباسبنعاصملناوصفكمامشيهاثناءوكان

كثرةيكرهسعيمداورأيت:قاثلاواردف،لقيهمنكليصافح

بينشبكتوضأواذا،بالكلمايتوضأسعيداورأيت،الضحك

،الشرعدابواالاسلاماخلاقويلتزميتعهدانهاي)3(أصابعه

ويعرض،الناسبينالمحبةالىويؤدياللهيرضيماعلىفيقبل

القلب.تميتالضحككثرةلانالضحكوعناللغوعن

.الانبياء)4(بأسماءولدهيسميانيستحبلاوكان

مظهرفهو،الاسلامقواعدمنبالم!بسالثجملانوا!ببقة

يظنكما،الئةالىقربةالعبديمنفصىولا،منفوىدتنافىامءلا

فيوهو،الدفيافيزهد!هطنهمزعماأ!واويشاوالنهلىبعض

ابناستدل،ا!رآنفيونزل،ا!سئةفيوررالامنفالواقع

حرممنقل":تعمىبقوالهب!بالىائتجملضرورةعالىاسعبا

ل!ينهيقل،الزرفىمنو!يبت،!اثعاخرج؟لننياللهز*نة

.138صا!ابقا!جعا-)1(

.138ص:الابعالمرجع-)2(

.133ص:السابقالمرجع-3(لم

.133:صالسابقالمرجع-)4(
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يهابني)):سبقتهاالتيمالايةاببهوررشلى1()1("العنياالحياةفيامنوا

.")2(مسميجككلع!نلىزينت!كمخنواادم

:قالوسللمعليهالئهصل!الرسولانالنبويةالسشةفيوثبت

مسمالمواخرج")3(عبد!عيلىن!متهاثركرىانيحبتعالىالها"ن"

اللهصلىالنبيعنمسمعودبنالثهع!ب!كعنداودوابووالترهذي

منثرةم!ثقالققبهف!كانمنالحنةيدضلاا1:ة!وسلمعاليه

ونعقه،حسسنا!بهكونانك!الرهلان:رجلق!،بر3

الض،بطل:!بنر،الجم!)4(ييصجمبلاللهان:القا،حسنة

."هتالعبى(وغمظ)

نيبانيلاالذيالمننبنلا!منيحبتعالىالالهان)):حلىيثواما

عناصمختاموفي.فيهحبةلاضعببفحدئقثفهوأ(لبسىما

قالرنكبنمطعن:سمعيراقولنذكروالتعملالالبلأمىحكم

الحبة،لجيكثيك:فقلا-خرجبةوعو-المسسيببنسعيلىرآني

سعي!د:فقال.لسالمعليافيسد!اوقلىعنيتغنيوم!:قالت

.شئت)6(ماوالدبسق!بكاصلج

.الاعراتلحورةمن31ية7ا(12الاعرافاسورةمن32ا؟ية-)ا(

حن.حديثوهو،عنهاللةرضعمروابنعنوالحاكمالصمذيرواه-131

عرففيالمزيفةالصورةاوالخلقةجمالالحديثمنالمرادليى)6(

اللهانهوالمرادوانما.لابرهاللهعلىاقسمسوقببحاغبراشعتفسب،الناس

نا):سواهعمنوالعفات،لفهـهالحاجةاظهاروعدم،ال"جيئةفيالنجمليرب

بنحصين.عمرانعنماجهابنرواه"العيالاباالففهـالمتهعغفالمومنعبدهيحبالله

والاستخفاتأياحتظرهم:الناسغمصاووغمط،انكارهالحقيطر-5(لم

بهم.

وحرير.صوتمننجما:والخز.2/173الاولياءحلية-)6(



:(ال!هاءسنة)وفاته-8

بنالوليدخلافةأيامعنهاللهرضيالمسيببنسعيدتوفي

هـ49سنةبالبقيعبهاودفنالمدينةفي(هـ8669-)الملكعبد

سنة.ثمانينحواليابنوهو

،(الفقهاعسنة"فيهاماتالميالسنةلهذهيقالوكان

المدينة.أهلفقهاءعامةمنفيهاماتمنلكثرة

.السلامعليهالعابدينزينالحسينبنعليأولهافيمات

بنسممةبكروابو،المستببنسعيدثم،الزبيربنعووةنم

.)1(هشامبنالحارثبنالرحمنعبد

لكونه،عنهادلهرضيجبيربنسعيدالحجاجقتلوفيها

ابنارسل.الاشعثبنالرحمنعبدمعوصارالحجاجخلع

التابعين.اعلاممنوكان،عنقهلمحضربمكةمنالحجاجالىجبير

القرانروىوعنه.عمربناللهوعبدعباسبناللهعبدعناخذ

وماجبيربنسعيدالحجاجقتل:احمدالاماموقال.عمروأبو

.)2(عملهالىمفتقر؟هوالااحدالارضوجهعلى

سعيدالتابعينسيدوفاةسنةتحديدفياخرىاقوالوهناك

وقال.وتسعينثلاثسنةمات:نعيمابوقال،المسيبابن

رحمهومائةخمسسنة:والمدائنيمعينوابنالمدينيبنعلي

الفقهاعطبقات،1/3.1؟الذهبشذرات،6/194:الطبريتاريخ-11(

.5/143:سعدابناطبقات،291-1/187:الجنانمرأة24

بعدها.وما1/027:الورديابنتاريخ-)2(
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.هذاعلىالحديثأئمةثئرأ:الحاكمقال.)1(تعالىالله

اثنين،:وقيل-احدىسنةبالمدينةتوفي:خلكانابنوقال

.للهجرةوتسعين-خمس:وقيل/أربع:وقيل،ثلاث:وقيل

عنه)2(.اللهرضي،أعلموالله،ومائةخمسسنةتوفيأنه:وقيل

المسبس:بنسعيدليقال:الاسلميهندبنحبيبوقال

بكربوآلهقلت.يزلعزابنعبدوعمر،وعير،بكربوأ:ثةثا،ءلخلفاانماا

متوان،أدركتهعشتان:قال؟عيرفمن،عرفناهماقدوعحر

.)3(عمرخلافةقبلالمسيبابنومات:-بيبقال.بعدككان

العزيزعبدابنخلافةوكانت.الارجحهواجمالارأيفيوهذا

.هـ)4"1.1-99عاممنأياموأربعةأشهروخمسةسنتين

عناللهوفياه،الفافقينفيذكرهدر،ثراهالهطيب!الا

بهالهاحضعقميةثروةمنلهاقعملماالضاعخير!مالالىأمة

عصرفيائقفق!الاجتهادحركةونموزدعارلاالسمبل!وءهد،ديمنها

.الهبميوأثم!ال!ثا!ثفيالقونىفيالمذاهبأئمة

حتدازته:دسيبببنموتهمرضفيوص!أياه-9

ت!حربواطرمتمااذا:فببهمات/الذيمرضهفيصدسةقال

،4/86:التهذيبتهذيب،121ص:الك!التذهيبخلاكة)1(-

:الفقهاءطبقات،1/56الحفهاظتذكرة،63صا،مصارعلماعما!!

.015ص:الخلفاءتاريخ،4/7:الذهبىتاريخ،24ص

914ص:تيمور،حمدالاعلامضب!وانظر،2/378ا،عيان-وفيات21(

.155ص:للسيوطيالخلفاءتاريخ-لم3(

بعدها.وما9/184،191والنهايةالبداية-)4(
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تتبعونيولا،حمرأعقطيفةعلىث!مونيولا،أفسط!م!اقبريعلى

يتبعنيولا،ربيكبافدنيمنحسمبي،بياحعلأ،ولاتؤفنوابنار

.الجيناذةتشمبيبمفيالاسلامهديوهذا.)1(هذاراصهم

معمبنجيربننفععاببهدخل،عاليهوجعهاشتدولما

ف!فعلوا،ا!بلةالىفراشهوحهوا:نافعفقال،عليهفاغمي،يعوده

انافع،اثفبلة!فراشيت!لواانامركممن:فقال،فافا!

كنلمالدئن:سعيدلهفقلا،نمم:نافعفقلا؟امركمجيبيرابن

-!رشمفوهذا.)2(فراشبمقيجببهييندفصنيلا،واالةالقبلةعالى

وك!ش!كل.با!هرلا،!فيالمستكنالاجمانبوهرالعبرةانايى

،اموتوعليها،ولدت-الارضعالىالي-عالبيا:انضاوقال

.)3(اللهشاءئاابعثوعقيهيا

.)،(ايبمامسيت!بمانصبماوضاثناءوكان

يف!بنيمنحسبي:وقلال،برجزجنازنهفيكلتبعانوكره

عدندفما،طيباكنفمالن،(بمجفر)معييمشهـاوان،ربيالى

.)6(طيبهمفناطبببالله

نتبعنيالا:بث!اأ!تحفرنيإنافواوصبت:وقاد

فهو،خيرربيعندنييهـنفك،بييع!لوان،نارول!،راجز

.)7(مماعان!دكمخير

السايق-المرجع-)2(.5/142:صعدابنطبقات-11(

السابق.إرجعا-)2(

.5/141:الا-بقالمرجع-41!

.والنخورالجممرقيهيجعلالذيالىءاسم:المجهر-)5(

.5/142:السابقالمرجع-)6(

.5/142:الابقالمرجع-)7(
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نأو!ون

ئلهوكا!صيةيتتغتدخصائص

القمماعقىممكرالاا!تابعينس!يدا!سميببنسعب!لانهـنلم

وكان،اثمينوالت!د-!،والرجو!نةوالط!حوا!منشيووالفضائل

ص!الهعق!هالهنبيصصمنتقدمهمناعلاممنعقم(كانها!عيهينظر

!عبيلانباعهمثل،رفبعوطراز،وحدهنسيجف!هو،وسلم

ج!دعا،سعيدكان":عمنها!رخونقلالهذا.تمثيلخيرالاول

مالما،،ورعا،موناها،م!قنييا،فقييها،ثبتا،نثال!محمير،ثق!

الفقياءاحد،الاولال!اذمنالثابمينسيدكك"")1(رفمحا

والعبادةوالزهدوالفقهاخريثبينجمع،باورنتةالسبعة

.")2(والورع

وطبتاشدشخصيةمقومتتشطثكهلهعطببةاوصاف!

.اه/كها:يمدابنطبقات-ا(لم

اصجتانة7مر،ا1/20:الذهبشلرات،2/275:أتالأعيا-وفي،ت)2(

1/186.
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حلماكلوييسثوعب،فيهبمانمنضيجالوع*اناذ،من!اوأ-ل

والنفائسىالغررهذهث!لتشيرالاتم!ةوالبيننوالد!نل،فيه

الغإ!بة.

:ونورهوؤإره-ا

ويتميز،واضحوجلالبهيبةيتمتعالعظماءمنعظيمكل

بحركاتهوتقترن،وجههصفحاتعلىترتسم،فريدةبميزات

اكبارهالاراهمنيسعفلا،وافعالهواقوالهوكلامه،وسكناته

المتسمةالجلالةهذهبمثلسعيدح،نوكذاك.تهيبهووتعظيصه

والبطر،الكبرشوائبمنشائنةايعنالبعيدة،بالتواضع

لانما":حرملةبنانرحمنعبدأ!قا.بالنفسوالاغنرار

حتىشيةعنيسمألهم!المسيببنسعيدعلىيجترىءانسان

.؟الامير"ا(يستأذنكمام!يستادنه

الفقبمتشطب،أدثهبنورمتنورا،الايمه"نيبادوكان

والنورافيةوالصغاءبلابه!اءوتقواهصلاحهبسسبيبوالحوارح

اخوالك.بهياوتستضبمع،الظالمآتاماءالاتتفتجال!ني،الربانهة

ومعه،قرنشمنرصالمسئبابنسعه!اثرك:حرءلةا!نقال

اباياامسميتكببف:وقالعلد4ـ،فسلم،مطيرةليلةفيميصباح

وق!:،دخلمهنزلهوجلابالغفمما.اللهاحه!:قال؟محهالى

الشمرانيطبقات،2/44:الصفوةصفة،2/173:الاوليلءحلية-1()ا

1/03.
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احباللهنور،بنوركنيحأبخةلا:قال،با!مباحمعكنبعث

.)1(نوركمنا)ب!

:(قريشراهب).وعبادفتل!ينه-2

المسيبابنسيرةامامويذهلالانسانيدهشالمجالهذافي

وصومهوحجهوصلاقهعإدتهلناتصفبأخباراترعتالتي

تسنىوكيف،الاشداءالرجالهممبحملهاتنوء،الجبالمثالن

التفكيرفيوانهماكه،الحديثوطلنه،بالعلماشتغالهمعذلكله

لقد؟الذهنيةللحركةأصملاالجسديةالراحةأليسست،:ةإءوالاق

نهارهوأظمالمبالصلاةليلهفاشهر،ا*ءطاعةفيجسدهأتعب

حتى،الحراماللهبيتلحجالاسفارفينفسهوأضنى،بالصوم

فكانغروولا.)2(وفضلهلعبادته"قريشبراهب"لقبانه

وفرسانالليلرهباننهمباوصفواالذينالرسولصحبقدوته

.النهار

فتصبح،الراسخالايمانذويضندية6العاالموازينوتختل

للروحسمواالجسديوانعذا!،غذاءوالتدين،حلاوةالطاعة

السلام:عليهقال:وسعادةراحةوالعبادة،للنفسومتعة

الليلناشئةان،:تعالىوقال"الصا*ة)3(فيعينيقرةوجعلت"

.5/137:سعدابنطبقات-)1(

.1/918:الجنانة9مر-)2(

والطيب،،النساء:دنياكممناليحبب"بكاملهالحديثنص-)3(

والبيهقيوالحاكموالنسائيمسندهفياحمدرواه"الحلاةفييمنىقرةوجملت

حسن.حديثوهو،مالكبنافىعن

-93-



جوفهفيوالصلاةالليلقيامأنأي"قيلا)1(وأقوموطأأشدهي

للخاطروأجمع،واللسانالقدببينوموافقةمواعلأةأشدهو

ائتشاروقتلانه،النهارقياممنونفهمهاالفران*وةأداءفي

الممسيبابنقال.)2(المعاشوأوقاتالاصواتولغطالناس

ولا،وجلعزاللهطاعةبمثلأنفسهاالعباداكرمتما":نفسه

نأاللهمننصرةبالمومنوكفى،اللهمعصيةبمثلأنفسهاأهانت

ابن-داودبنخالدوقال.؟31(اللهبمعصيةيعملعدوهيرى

:قال!الصلاةيقطعما:،المسيببنسعيدسالت-هندأبي

بم.)4التقوىويسترها،الفجور

وبين،وحقيقتهاالعبادةروحبينالمستبابنجمعوقد

فيالتفقهان-الواقعوهو-فاعتبر،المشروعةوكيفيتهامراسمها

وأداء/اللهحارمعنوالورع،اللهأوامرفيوالتفكرالدين

المظهرأوالشكللانتماماصحيحوهذا.العبادةهواللهقفرائض

وغاية.يتضمنهالذيوالمعنىالمغزىيحققلماذالهقيمةلا

بالمقاصدتلتزموأنخشيةالنفستمتلىءانهيالحقةالعبادة

المؤمنونانما":العبادةأجلهامنشرعتالتيالساميةالتشريعية

زادتمياتهاعليهمتليتواذا،فىنوبهموجلتاللهذكراذاالذين

المزمل.سررةمن6الاية-11(

.4/435:كثدابنتفيم-)2(

والنهاية:البداية،2/375:الاعيانوفيات،2/44الصفرة-صفة)3(

9/001.

.2/163:الاولياءحلية-)4(
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نأامنواللذينيأنألم"")أبميتوكلونرب"بموعلى،أ!ايما

.")2(الحقمننزلومااللهلذكرتخشعقلوبهم

رأيتوقد-المسيببنلسعيدقلت،خنيسبنبكرقال

هؤلاءمعتتعبدألامحمدأبايا:-يتعبدونو.بصملونأقواما

له:قلت،بعبادةليستانها،!خيابنيا:ليففال،الفوم

عنوالورع،اللهأمرفيالتفكر:قال؟محمدباأياالتعبدفما

.)3(تعالىاللهفرائضوأداء،اللهمحارم

ليثبنيمنفتيةان:زائدةبنمحمدبنصالح"وقال

ولايزالون،المسجدالى)4(بال!جرةيروحوننواوكا،عباداكانوا

!!هيالعبادةهذه:لسعيدصالحففال.العصريصلى-تىإصلون

هذهما:سعمدففال.الفتهـعانلاءءعلمه..ص!عا،تةأكأ
..هو..ىيمو!وىهـ

اللهأمرفيوالتفكر،الدينفيالتففه:العبادةولكن،العبادة

.)5(أ"

ص

ليلا(:ا!ملاةا"رزثج)او

الصسلاةمنيكثرالمسنتبناقكان:العهادةصراسموأما

فرضاوكان،سنةالتهجداعتبارإ،؟يهيتهجد،ا"جلفشفيج

.الانفاقسورةمن4ا،ية-)ا(

الحديد.سورةمن16+ية-)2(

بصدها.وما2/161:الاولياءحية-)3(

زوالمندمئاو،الحرثدةايالقيطفيالنهارنمف:الهاجرة-41(

-تهاجرواقدكأنهم،بيوتهمفيبكأوناك،س!لان،المصرالىظهراالثم!ص

.5/135ةسدابنطبقات،2/162.:الاولياعحلية-51(
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لك،نافلةبهفتهجدالليلومن":وسلمعليهاللهصلىالنبيعلى

أنكيعلمربكاره""محمودا)1(مقاماربكيبعثكأرهعسى

الذينمقوطاهسة،وثلثهونصفه،الليلثلثيمقأدنىتفوم

ولايزال":الفدسيالحديثفيتعالىاللهوقال،"معك)2"

سمعهكنت،احببتهقاذا،أحبهحتىبالنواقلالييثفربءبدئي

بها،يبطرهالتيويده4ـ،إيبمرالذيوبحره،بهيسصحعالذي

اسخعاذنيولئن،لاعطينهسالنيولئن،عليهايمشيالتيورجله

."()3تهعيذلا

هوفا!هومهـماالايلفيعبادتهمنسعببداولا!ةمعرفةويمكلننا

قوم!ما1):أ!ميلدخلافالهن!فسعهيقولعنهالهرضهبفهـان،نفسه

يصبجفكان!طبعبرزحف؟زحفينلالكنكوالله،شركليماوى

.")4(خ!تولذا،امرتبذا:لن!سهفهقول،م!نتف!نانوقدم!لا

،بالنطروعملهالمسببابنصلاةح!ت:حرملةابنفغال

يىعلاوكان:ؤ!ق!و،فاخبوني،باالالببلع!لهعنمولاهفسمالت

نافاخبر،فلكعنفسمالته،لببلةكلو"ممؤآن،بهصأديقرأان

بالسجدةمرفالما،بصادفقرا،لثمجوةالىص!الانصارمنر!

بهذهاعهطلنياكلهم:ققولفس!همعها،معهالهس!رةوس!لملت،سج!

.الالراعسورةمن97ا،ية-)1(

المزمل.سورةمن02الاية-)2(

عنه.اللهرضهريرةابىعنالبخاريرواد-)13

.1/03:للعرانىالكبرىالطبقات-)،(

-42-



وتقيها،شهـرابهاوارزقني،وزرابهاعنيوضع،اجراالممم!ه!

.داود(1(عبدكمنتةيبلنهـاكعامتبم

واحد:بوضوءوالعشاءالمءمبجصللأته

قال،سنةخمسينالعشاءبوضوءبحالص!فرضصلىوقد

الغداةالمسيببنسعيدصلى:ابيهعنادريسبنالمنعمعبد

.!صنة)3(خمسين)2(العتمةبوكنهعوء

:الرآننلاوته

ا!وهنيقراالممثبمتابنسمعت:العباسبنعاصمق!و

.فليكمر)4(راحننهع!باميل

الج!طعة:صلاة

فيالاولىاالتكبببرةتفتهلم،!ماعيةصملاةع!رثحفظ!ن

مافاتتني)):نفس!هس!الدقال.اسنةخ!مسيئطةالاولالصف

الصلاةفيرجلقفافينظرتاوهيا،سنةخه!مينمدنذالاوفىالنكبيرة

انةمااوقال،الاولالصيفدع!ى!مافظتهيعني"سنةخمسمينم!نذ

.5/132:سعدابنطبقات،2/1165:الاولياء-حلإ")ا(

الاولالنلث:المتمة:الخليلقال.العثاءصلاةوقتالعتمة-)2(

الشفق.غيبوبةبعداللإلمن

الشمراني:طبقات،2/375:الاعيانويات،2/163:الاولاء/حلية-31(

1/03.

.5/133:سعدابنطبقات-)4(
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والدبصاليرملأف!،جمعةفي!مسي!و!تغوحافظمن))

"ةعمباد

ما)):قالالمسببنسعيكعناجمبةبنالسملاعببلوقو

!اءه!دخلولا،اهبتهيااخلتوقدالاصلاةوقتعليدخل

اه!عامهملىع!نوووهذا.")2(م!شتاقالببهواناالافرض

فافا،ال!بلاقىروملألعبدعنها(يسألمااولا!ئعنىالؤنضدةبصلاة

سيئةكعتواثا،حسمنةكلهااعدمائهتكونان-سجىحسنةكانت

سيثة.اعمالهكانت

نمالمهالافضيلةالمسينببنلسيص!كدت:الاوزاعيوقال

سنة،اربعينحماعةفيالصلاةتفتهلم:"!نابعينمنلاحدكان!

.)3(لالناساقفيةفيينظولممينهاعتنرين

الناسلقيتما:قالالمسيببنسعيدعقحرملةابنوعن

علىلحرصهكلهوذلك.سنة)4"أربعينمضذصد*ةمقمنصرفين

المسلمينتجمعمظاهرمنمظهرهيالتيالج!ماعةصلاةتواب

وعمثرسربسبعالفذصلاةتفضلالجماعةصلاة":وتعاو.!م

.")5(درجة

في5/131:سعدابنطبقات،بعدهاوما2/162:الاولياءحلية-11(

،1/301:الذهبشذرات،2/375:الاعيانوفيات،2/44:الصفوةفة!

.1/03:الشرانىطبقات،9/0.1:والنهايةالبداية،4/5افهبياتاريخ

السابق.الموضع،الاوباءحلية-)!2(

ادصابقة.المراجع-)3(

سنةاربعينبينالاقوالبتعارضلاانهويلاح!.الابظ"المرا-ح-)4(

متأخر.والثانىمتقدمزمنفيالاوللان،سخةوخمسهت

عنداوداباماعداالةالكتبواصحاب،الم!دفياحمدرواْ-51(

الواحد.:والفذ.عنهاللةرضيعمرابن



صا:م!انفيملازءت4ـ-ا--حى!

معين،مكانعلىالحفاطيستطيعالمساجدالىباقوالس

صلىبقولهعما،المسيبابنشأنكاناوهكذأحد،عليهلاينافسه

:قالوا،فارتعو\الجنةربريا!تممراساذا":وسلمعليهالله

سبحان:لقا؟تعلراماو:قيل.جد&،ا:قتا؟لجنةاصريارماو

الىغدامن""أكبر)1(والله،اللهلاالهولا،للهوالحح!د،الله

"أوراح)2(غداكلمانزلاالجنةفي41ا"4أعد،أوراحبرالمسجد

قال.بالايمانلهفاشهدوا،ا،لساجديعتادالرجلرأيتمأذا"

الآخر)3("واليومباللهمنامناللههـاجديحيرانما:وجلعزالله

الذينالسبعةمنبالمساجدقلبهالمعا!الرجلأنالمعلومومن

البلادا-بهيالمساجداذظله)4(الالاطلإوءطلهنمباللهميطل!

.)5(تعالىاللهالى

الخلد،جنانالىبابلهيفتحأنالمسيبم،ابنأرادوقد

الجنة.رياضكلهاوهي،فيهاالعلم1ومجالس،المساجدذلإزم

المسيببنسعيدانابمغني:عشهاددهرضيمالكالامامقال

-هريرةابىعنالترمذيرواه-)،1(

:رجع..راحذهب:وغدا،هريرةابيعنوب!هماوملمروادـالبخاري-)12

خزيمةوابن،ملجةوابن،غريبحن-حديث:وفالالنرمذيصواه3(لم

.الخدريسعيدابىعنوالحاكمى-حي!جهمافي-بانواون

الترغهيبراجع.هريرةابىعنويخرهما15ومساالبخاريروافى-141

.1/217:والترهيب

الىالبلاداحب":ونصهالحديثعذايرةهرابىعنهـلممروى-)5(

."اسوافهااللةالىالبلادوابفض،مساجدهاتحا)ىالله

-45-



وانه،غيرهفيالمسجدمنيصليلاالمسجدمنمكانايلزم؟ان

فيه،الصلاةيتركأن:لهقيل،ماصنعالملكعبدبهصنع)يالي

ثلاثينمنذالمؤذنأذنما.:سعيدوقال.فيه)1(يصليأنالافأبى

للصلاةنوديما:(بردؤمولاهوقال.المسجدفيوأناالاسنة

.المسجد)2(9نيوسعيدالاسنةاربعينمنذ

والعتنيماء:االيصبجفيالجمادةصعلاةع!حرصه

منيكثرونالذيناليوممننصوفةاوعلماءقارناواذا

،العجابالعجبوجدنا،المسيبابنعليهكانبما/،النزهات

الصبحفيالجماعةصلاةأداءعلىالحرصشديداللهرحمهكانفقد

صلىمن،:وسلمعليهاللهصلىلقوله،بالسنةءملا،والعشاء

الصبحصلىومن،الليلنصفقامفكأنما،جماعةفيالعشاء

الظلمفيالمشائينبشر"")3(كلهالليلصلىفكأنماجماعةفي

هاتينان"")4(القيامةيومالضامبالنورالمساجدالى

ولو،المنافقينعلىالصلواتاثقل-والعشاءالصبح-الصلاتين

.(()الركبعلىحبواولو،لاتيتموهمافيهماماتعلمون

.2/377:الاعيانوقيات-)ا(

صغة،9.1/.رالنهايةالبداية،بمدهاوما2/162:الاهـلياءحلية-)2(

.5/131:سعدأابنطبغات،2/44الصفوة

عنهادلهرضىعفانبنعثمانعنرالترمذيداردوابورماممالكرراه-3()ا

صحيح:وقال،والحاكم،صحيحهفيخزيمةوابنماجهابنرواه-)4(

عنه.ادلهرضيالساع!ديسمدبنسهلعنوذلك.الثيخهبئثرطعلى

رالحانغصحيحيهمافيحبانوابنخزيمةرابنداردوابواحمدرراه-أء(

ورجليه.يديهعلىالصغ!زحف:والحبو.عنهادلهرضينغبنأبىعن
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صلانييتركولم،عينيهفيمرضالمسيبلابنحدثولقد

محمد،ابايا:لهفقيل،مرةعينيهاشتكى.جماعةوالعشاءالصبح

ريحفوجدت،الخضرةالىلمحنظرت،العقيقالى-رجتلو

بشهوداصنعفكيف:سعيدفقال،بصرابذ)كلنفع،الرية

.()1والصبحألعتمة

السر:صيامه

يدخللاالذي،الريانبابمقأجنةادخولالىتمسهتافت

يدخلفلم،اغلقدخلوافاذا،القيامةيومالصائمونالامنه

،الصوم!-فكان،اذصوممقاكثرلذلك،احد)3(منه

الباتة)والتشريق،العيدينايامويفطر،الدهر)3(ويصوم

.شرعا)4(صومهالحرمة(الاضحىعيدتليالتيالايام

طوائفالىالدهرصومحكمفيالعلماءانقسموقدهذا

:تس

منقيهوردلممايحرمانه:وطائفة-خزيمةوابنحزمابنفقاق

صحاممق":قالوسلمعليهاللهصلىالنبيعنالشديدالوعيد

."كفه)5(وقبضلحهكذاجهنمعليهضيقتالدهر

2/375:الاعيانوفيات،4/5:الذهبني0تاريخ،5/132:سعدابنطبقات)1(

ركىسعدبنسهلعنوالترمذيوات،ئىومسلمالبخاريرواه-)2(

عنه.الله

صغة،5/133،136ةسعدابنطبقات،2/163الاولياء)3(-حلية

.4/5:الذهبىتاريخ،2/،4:الصفوة

الاوطار:نيل،ا2/96:السلامسبلفيصومهـاعنالنهىاحاديتراجع-)!،(

4/261.

عنه.اللهرضالاشعريمولىابىعناحمدرواه-)5(
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،يكرهانه:احمدعنروايةوفي،الظاهرواهلاسحاقوقال

وهو/"الابد(1(صامسصاملا":وسلمعليهاللهصلىلقو)4

علىاو،صنيعهعنلهزجرا،عليهالدعاءمعنىعلىمحمولاما

،الصومفضيلةلهتحصل3و-ءصملمانهعنالاخبارسبيل

،ولمعادفعندهاتفلبحتى،اظمأواالجوعمكابدتهبسبب

ويؤيد.(2(الثواببهيتعلقالذيالجهدعلىالصبرالىيفتقر

يصملماو،افطرولاصاملا":اخرحديثالثانيالمعنى

اذصوماجريحصللمأيةالباريستحفيقال،يفطر(3(ولم

.)4(أمسكلانه،يفطرولم،لمخالفته

اطاقه.لمنالدهرصوماستحبابالىالعلماءجمهوروذهب

اعتمدالتيالدهرصيامهـنالنهيا-ادبثتأولواو

المنهيالاياممعالدهرصاممقالمرادبأنوغيرهأحزابنعنيما

صلىبنهيهمردودتاويلوهو.التشريقوايامالعيدينمنكلنثط

ولاهله،حقاعليهلنفسهبأنوتعليلهبمعمرولابنوسلمعليهالأ.ء

حقا.عليهولضيفه،حقاعليه

كانمنعلىفمحمول"الابدصاممقصاملا"حديثواما

ضرعمروبناللهعبدعنومسلموالبخاريا-صد!جمنع!-4-هـءة!)1(

عنه.الله

.2/172:ادلام-سبل)2(

ماحهوابناليخاريالا(الستةالكتبواصحاباحمد)عفالجطرواه-)3(

.قتادةابىعن

.4/552:الاوطارفيلى-)؟(
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لبمولذلك.حقايفوتاو،مشقةبالصومتمح!هعلىيدخل

متابعةعنالاسلميعمروبنحمزةوسلمعليمااللهصلىينه

.)1(الصوماصداني،اللهيارسول:لهةالحين!ما،الصيام

المنهيالايامماعداالابدبصومهالمسيبابنانشكولا

الصحابة.منالجمهورمذهبعلىسائرعنها

صحة:اربعينحجه

حججتلقد:يقولالمسيتابنسكمعت:حرملةابنقال

الجضةابوابمنباباسعيديتركلموهكذا.حجة)2(أربعين

والاتقياء،الصلحاءقمةفيوكان،لجهوالاالطاعةلىبلصنوسبيلا

رغموالع!سرةالحجمنفكثر.الافعالبحسناللهالىتقر؟.ينوالم

فيطمعا،ذلكبعدفيكماتطوعولاكنه،مرةالصهرفيفريضتهماأن

حجة":وسلمعليهاللهصلىبقولهوعدل!،وثوابهاللهمهفرة

جزاءلهاليسمبرورةوحجة،فيهاوماالدنيامنخيرمبرورة

الايمانبعداللهالىالاعمالأفضلالمبروروالحج")سالجنةالا

لجهاللهصلىوقال.)4(اللهسبيلفيد،1والج،ورسولهبالله

الدين:علوماحياع،السابقالمكان،الاوطارنيل،اهـلام!:لهـا-ع-)1(

.1/213

.:2/325الاعيانوفيات،:4/5الذهبي.داريخ،2/164الاولياء:حلية-)2(

ع!نه.41رضهريرةابىعنومسلمالبخارقياخرجه-)3(

رسولسئل:قالعفاللهرضيهريرةابيعنومسلمالبخاريروى-)4(

قيل:.ورسولهباللهايمان:قالأأفضلالحملاي:وللمعليهاللهصلىالله

-مبرورحج:قال!ماذاثم:فيل،اللهسبيلفيالجهاد:قالأماذاثم
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وان،أجابهمدعوهان،اللهوفدوالعمارالحجاج":وسلم

."لهم)1(غفراستغفروه

حديثمنهما،أخرىاخاديثلتطوعةحجفضيلةويؤكد

جسمه،لهصححتعبداان":وجلعزالمتهيقول.قدسي

الييفدلااعوامخمسةعليهتمضي)2"المعيشةؤبعليهووسعت

الصحيحالموسرللرجلالحجاستحبابعلىيدلوهذا"لمحروم)3(

سنين.خسسكليتركهلابأن

الصالج:العممل

النجاةأساسالصالحالعملإسيباابنيعتبروهكذا

بقبلوانما،بزخارفهاالدنياإنحياةتغرنهفلا،الآخرةعالمفي

،سأمولاكللدونالطعامعلىالشرهالهنهمامالالطاعاتعلى

وسيلةالاهوماالعلمأناذ،معرفتهووثقمافتهبعلمهينخدعولا

عبادهمناللهيخشىانما":الناسونفعاللهولخثصيةللحمل

فيالناسبينللتفاضلميزاناالاسلاميعرفولا"العلماء)4(

ابيعنصحيحيههمافيحبانوابنخزيمةوابن،ماجهوابنالنسائىرواه-)ا(

عنه-اللهرضهريرة

مشاهدةالىيرحلولم،المالووفرةوالقوةالمحةلهجمعتاي-)2(

الجمة،الحسناتالجالبة،برحتىالمثممولة،الدطءفيهاالمجاب،المقدلةاماكنى

.(2/212:والترهيبالترغيبحاشية)السيئاتالمحبطة

يا:محووماكوذهومصى.والبيمقىصحيحهفيحبانابنرواه-/3(

الله.رضوانمنومطرودالاجرمنمحروم

فاطر-لورةمن28ا؟ية-)4(
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عنداكرمكمان":الفاضلوالخلقالعملسوىوالآخرةالدنيا

العلممنالنابعبالعملالاالاممننقدمولم.")1(اتقاكمالله

يعلم،العالمشخصيةفيازدواجيةالاسلامفيوليمى.الصحيح

مالاتقولونلممنواآالذينأيهايا":المنكراعطمقهذا،يعملولا

.()2(تفعلونمالاتقولواأناللهعندمقتاكبر!؟تفحلون

يرضىولا،يحمللاعالمبعلمالناس!ثقلا-:الزهريقال

.)3(يرضىلاعالمبفول

نادونحياتهطيلةالصالحةالاعمالعلىسعيددأبوقد

بيتماأظلنيقال:رر،اللهمرضاةثوالعملوالعلمالطاعةغيريعرف

(احيانا)4(عليهافأسلم،ليابنةتيانيأالا،منزليبعدبالمدينة

وءحافظة،للمساجدملازمة:عنهماعرفناهذلكعلىدليلوأدل

للصبحوصلاةبالليلوقيام،سنةخمسينالج!ماعةصلاةءاى

بعيناروحجه،للدهروصوم،سنةخ!سمينواحدبوضوءءوالعشا

!؟بهيلحقاويقاربهذافمن.حجة

والفقهوالتفسيرالحديثبينجمع":حقهفيقالواهناومن

.")6(وقناعةوعفةوجماعةعبادةصاحب""والعبمادة)5(وا)ورع

-الحجراتسورةمن13ا!ية-)1(

الصف.سورةمن3و2ا!يتات-)2(

.3/366:الاولياعحلية-31(

.5/131:سمدابنطبقات-)4(

.1/301:الدهبثذرات-)5(

.2/161:الاوليا!حلية-)6(
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:هعاؤد-3

عليه)2("يغضباللهيساللم"منو)1""العبادةهو"الدعاء

نيفإعنىعباديسالكواذا":تنزيلهمحكمفييقولتعالىوالله

.")3(دعاناذاالداعدعوةأجيبقريب

نأيكثروكان.الدعاءمنيكثرالمسيبابنكانلهذا

بكثرةيوحيوهذا."سلم)4(سلماللهم":مجلسهفييقول

الآخرةفياللهعذابمنوتخوفهبمالدنيافيحولهمنالفتق

وأظن:قال،أضحيان)5(ليلةفيالمسجددخلت":مرةوقال

فجلست،أصليفقمت،حالهعاىالليلفاذا،أصبحتقدإني

ماأقول:قلت::قل،اللهعبديا:خلفيورنيهتفهاتففاذا،أدعو

كلعلىنكوأ،الملكمالكنكبالثأسالانيأللهم:قل:قال

بهادعوتفما:سعيدقال"يكنأمرمنتشاءوما،قديرشيء

.،،نجحه)6"رأيتالابشيءقط

لقول،ظلمطمنعلىلا،الاسلامأعداءعلىيدعووكان

"انتصر)7(فقدظلمهمنعلىدعامن":وسلمعليهاللهصلىالنبي

شيبةابيمسنددـوابنفياحمدرواهبثربنالنمانعنحديت-)1(

والحاكم.حبانوابنالاربعةالبنواصحانيالمفردالادبفيوالبخاري

.هريرةاجمطعنالترمذياخرجهآخرحديت-)2(

.البقرةسورةمن186الاية-31(

.2/164:الاولياعحلية-)4(

مضيئة:اضحيانةوليلة،فيهلاغيم:اكجانيوم-)5(

.2/916:الاولياعحلية-61(

عنها.اللهرفىعائنةعنالترمذىاخرجه-)7(
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أعزدينك،اللهم:فقال،اميةبنيعلىادع:المسيببنلسعيدقيل

عليهاللهصلىمحمدلامةعافيةفيأعداءكوأخز،أولياءكوأظهر

.)1(ودسلم

قومكيزهم:المسيببنلسعيدؤفت:زيدبنعليوقال

نأالكعبةرأيتاذاعليكللهجعلتأنكالحجرونمنككماأن

الاصلاةأصليومافعلتما:قال.مرواننيعلىاللهتدعو

سنة)2(،وعشرينبضعاواعتمرتحججتقدواني،عليهماللهدعوت

قومكمنناساأرىواني،وعمرةواحدةحجةعليكتبتوانما

،اعنهميقضىولا،يموتونثممأويعتمرون!يحجونيستدينون

زيد:بنعليقال.تطوعاعمرةاوحجمناليأحبولجمعة

شيئا،قالما:فقال-البصريأي-الحسنبذلكفأخبرت

وسلخعليهاللهصلىاللهرسولأصحابحجماقالكما؟إنلو

.ا)3(اعتمروو/لأ

لايشرعاذ،محلهغيرفيلهالبصريالحسننفدأنوالحقيقة

مالكاموسرامستطيعاالحاجكاناذاالاتطوعاولالافرضاالحج

،وفاءولاالموتيأنيثم،إلاستدانةتجوزولا.والر.ا-لةالزاد

.5/128:سعدابنطبقات-)1(

لان،حجةاربعينحمجانهصابقاعنهماذكرناهوبينهذابينتمارض،-)2(

حتممتأخروقتفيححةالاربعينواحصاع،المذكورةالحادثةحدو!وقتكانهذا

-ياته-بها

.15/128سعدابنطبقات-)3(
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عنامتنعوسلمعليهاللهصلىالنبيانالمعلومفمن،سعيدقالكما

علىصلوا:وقال،ديناران:دينعليهصحابيعلىالصلاة

عليهفضلى،اللهرسولياعليهما:قتادةابوقال.صاحبكم

فكاو.جل!دقهبردتالآن:وقال.وسلمعليهاللهصلىالنبي

بالنسبةالسلامعليهوقال.)1(أخيكرهانفككتكمازهانكالله

.")2(الدينالاذنبكلللشهيديغفر":للشهداء

منأصالدينحالةالفريضةالجمعةصلإةتكونوحينئذ

هذامثلفيكلامهمنوأرادسعيدلاحظكماتطوعاالحج

.الشأن

عليقال:الدعوةمجابوصدقهوصفائهباخلاصهوكان

المسيب:بنسعيدليقال-البصرمكفوفوكان-زيدابن

وجهالىفينظر،يقوم-الطريقفييقودهمنأي-لقائدكقل

انوجه،اسودرجلفاذا،فنظر،-شانطلقجسدهوالى،الرجلهذا

هذاان:فقال،أبيضوجسدهخزنجيوجهرأيت:فقال،فجاء

فدعوئقت،بىفا،فنهيته،وعلياوالزبيرطلحة:الرهطهؤلاءسب

بوجههفخرجت،وجهكاللهفسود،كاذباكنتان:فقلت،علبه

.)3(وجههفاسود،قرحة

،الاكوعبنسلمةعنحبانوابنوالناشواحمدالبخارياخرجه-)1(

.ةقتلاابيحديثمنالقصةهذهداوداباا،النواصحاباحمدوهـوى

عنه.اللههـضىعمروبناللهعبدعنملم-هـواد21(

.5/136:سمدابنطيقات-)3(
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اثهوخشية،اللهخشيمنالعالم):وورعهزهله-4

:(ررعا)

يحبكالدنيافيازهد)1(":وسلمعليهاللهصلىالنبيقال

السلامعليهوقال")2(الناسيحبكالناسعندفهماوأزهد،الله

بمااللهوقتعه،كفافاورزق،أسلممنافلحقد":أيضا

دينكموخنر/العبادةفضلمن-يرالعلمفضل"،(اتاه)3(

ابيابنيجيىوقال.ممأ)5(يفنىلامالالفناعة"،،اورع)4(ا

.،)6(الورعاللهوخشية،إللهخشيكلنالعاإم":ثثير

كانالبالغةوالحكمالنبويةوالعظاتالتوصياتهذهمن

:المؤرخونضهوقال.عفيفاقانعاورعازاهداالمسيبارن

بالطاطتكاسمهوكان،وقناعةوعفةوجيماعةعبادةصاحب"

بنسعيدكان"("بعيدا)7(والجهالاتالمعاصيوصن،اس!.بى

أزهدمنوكان،وبطنهبيتهيدخلفيح!االناسأورعمنابىب

لاحتقالره،عنهالهمةوارتفاعلاسضصفارهالضءعنالاعراضهو:الزهد-)1(

."اتقىلمنيخروالاخرة،قليلالدنيامتاء:قل":تعالىقولهاليهدويرث

لسعدبنسملعنحنةبألانيدوغيرهماجهابنروادحنحديث-)2(

.الساعدي

عنه.اللهرضالعاصبنعمروعنمسلمرواه-31(

.اليمانبنحذي!ةعنحنبا!نادوالبزار،الاوصطفيالطبرانىرواه-)4(

وهو،انرعنالقضاعىوكذا،جابرعنوالعكريالطبرانيرواه-51(

.81ص:للاجريالعلماءاخلاقي-)16

.2/161:الاوبءحلية-)7(
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ذلكويظهر")1(يعنيلافيماوالكلام،الدنيافصولفيالناس

يأتي:مما

وتقنغف:!!ساله

فيوتقشفنفسعلوعلىيدلممابسيطافكانطعامهأما

وكان.)2(والزيتالخبز:الصياممنافطارهطعامكان.الحياة

)3(.فيشربهالمسجد،الىمنزلهمنلهبشرابأنيالشمسغابتكا

شيءعلىالنبويالمسجدفيفيفطر،بالسنةيعملأنهأي

الىيعودثم،المغربيصليثم،ثلاثتمراتاوماء:قليل

.فطورهلاتماممنزله

أبوقال.مثيرةأخرىقصةالسجنفيحبسهأثناءوفي

كثيراطعاساالمسيببنسعيدابنةصنعت:مخزومبنيمولىأمية

:فقال،سعيددعانيالطعامجاءهلمحلما،البهبهفبعثت،حبسحين

حاجةفهذه،أبداهذالمثلتعوديلا:لهافقلابنتيالىاذهب

فأحتاجمالييذهبانيريد،(المدينةامير)اسماعيلرنهشام

القوتالىفانظري،احبسماادريلاوأنا،أيديهمفيماالى

اييهتبعثفكانت.بهاليفابعثيبيتيفياكلكنتالذي

ونظرتهوفطنتهالمشاقوتحملهصبرهمبلغعلىيدلوهذا.بذلك

.9/001:والنهايةالبداية-)1(

.2/376:الاعيانوفيات-)2(

.5/133سعدا)نطبقات-)3(
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الدنيالاربابيذللاانالعالمعلىوأنه،المستقبلالىانبعيدة

الحكم.ورجال

فيراها،نفسهاالدنيويةالحياةالىأعمقبنحونظرتهوتمتد

نفسهوتعلو،زخارفهاعنفيترفع،الغرورمتاعوأنها،فانية

قال.والشرابالطعامفتنةأولاهاومن،ومفاتنها،!مباهجعن

جبير،بننافعومعنا،نعودهسعيدعلىدخلنا:سعيدبنيحيى

نافعفقاذ،فكلموه،ثلاثمندياعللمانه:)1(ولدهأمفقالت

الدنيالاهلبدولا،فيهادمتماالدنياأهلمنانك:جبيرابن

علىكانمنيكلكيف:قال،شيئاكلتفلو،يصلحهممما

فقال.الجنةالىاوالنارالىبهايذهببضعة؟هذهحالنامثل

مكانكيغبطهكانقدالشيفانفان،يشفيكناللهادع:نافع

.سالما)2"بينكممنتعالىاللهأخرجنيول:قال.المسعجدمن

:ا!هنبوةببب!آنارعلىحرصه

علىقاصرةليستالحياةالىالزاهدةالمتقشفةونظرره

ربطهمطريقعن،للناسدائمامبدأوضعهايريدوانما،نفسه

والتكاثرالتفاخروعدموالبساطةابناءافيالنبويالبيتثاربا

التالية:القصةمنهذاويتضح،الدنيافي

ازواجبيوتبادخالامراالملكعبغ!بنالوليدأصدرحينما

فتصبح،تلداوقتحملسيدهابهايتسرىالتىا،مةهى:ا!ولدام11(-

بيعها.يجوز،ولد)م

.2/165:ا،ولياحب"-)2(
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الله،رسولمسجدفيوسلمعايهاللهصلىإلنبي

سعيد:قال،ذلكبتنفيذالمدينةعلىلواليهكتاباوأرسل

أهلمنناشىءينشأ،حالهاعلىتركوهاأنهملوددتوالله

اللهرسولبهاكتفىمافيرى،الافقمنالقادمويقدم،المدينة

الناسيزهدمماذلكفيكون،حياتهفيوسلمعليهاللهصلى

.-الدنيايعني-فيهاوالتفاخرالتكاثرفي

:فقال،البيوتهذهكيةيةذم!أبيأ،نعمرانوصفوقد

وكائت،النخلجريدمنحجر)1"لهابمإلبنبياتأأربعةمنهاكان

(2(مسوحأبوابهاعلى،لهاحجولامطينةجريدمنأبياتخمسة

ثلاثفوجدته-بهماتسترأي-السمترعترذ،الشعر

0)3)-
فيادخالهـايومالمسيببنسعيدوه%ل.ذراع!بدرع3

،البناءعنالناسي!صرضتىتهدمفلمتركتليتها:المسجد

.)4(بيدهالد؟ياخزائنومفاتيحكبيهاللهمارضيويروا

العغيا:وتبببعما"هدفيالفاالدةأقوالهمن

)5(.الناساليهافتقرباللها!تغنىمن:اقرحمهسعيدفال

صجانباه:لعسكراوحجرتا.فةلنرااولناحيةاوهى:حجرةجمه!لحجرا-(11

.سةإ*واإلميمنة

الثعر.منالكساعوهو:مسحجمع:ا!وح-)2(

مؤنثة.:الذراع-)3(

بدمشقلقلم1رارطبع،الكلاندهلوييولفلمحمدالمحابةحباة-)4(

.9/001:والنهايةالبداية،2/-17:الاولياعحلية-)5(
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وأنذل،اميلنذلكلالىوهي،صذلةالدنياان:ايضاوقال

غيرفيووضعها،وجههابغير؟طلب!/حقهابغيرأخذهامنمنها

.سبيلها)1(

أحدالعيالقلة:والاولادبالذريةيتعلقفيماوقال

.اليساريق)2(

الن!ساء:منت!فه

التيالمنافذكلسدالىاللهمنوالضوفالورعبهيشتد

تال.النساء:أخطرهاومن،والنهم!قالمعصيةالىبهتؤدي

اضرفتنةالناسفيبعديتركتما":وسلمعليهاللهصلىالنبي

(بم.النساء)3(منالرجالعلى

أخوفشيءوما،سنةثمانينبلغتلحد:نفسهسعيدوقال

ذهبتوقد:روايةوفي.ذهبقدبصرهوكان.النساءمنعندي

.بالاخرىيعشووهو،عينيهاحدى

قبلمنأتاهالاءننىكلنالشيطانأيسما:أيضاوقال

5النساء)4(

.2/173:الاولياعحلية،2/45:الصفوةصفة-)1(

.5/136سعدابنطبقات-)2(

بنريدبنوسب!دهـيدبنالامةعنصحيحهفيصلماخرجه-)3(

عنهما.اللهرضنفيلبنعمرو

الصفوةمفة،5/136:سعدابنطبقات،2/166:الاولياءحلية)4(-

والنهاية:البداية،4/86التهذيب-مذيب،4/5:الذهىتاريخ،؟/44

.1/03الثمرانيطبتات،901/.
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أكبقته،أهلأورعكانالمسيبابنأنيطهرتقدمومما

يعني.لاقيماالكلامعنبعيدا،الدنيافيالضاسلىوأزهد

تواضمعه:-5

النقسشذوذتقويموالخلقالدينمقاصدأهممنان

.ضالاإفيواستعلائهاوغطرستهائهاأهوامنوالحد،البشرية

مذعدىالحكماءوأقاويلالكريموالقرآنالسنةتعاضدتوقد

عنسأصرفالم:تعالىقولهمثل،معروفهومماوالكبرالعجب

انه":وقولهه")1(الحقبغيرإلارءلىفيرتكنرونالذينيانيا

بنه:لاالحكيملقمانوصاياومن")2(المستكبرينيحبلا

لايحبا،دتهان،مرحاالارضفيولاتمش،للباسلىخدكولاتصعر"

لنانك،مرحاالارءلىفيتمشرولا""فخور)3(مختالكل

."طولا)4(ألجبالزبلغولن،الارضتخرق

كانمنالجنةيدخللا":وسلمعليهاللهصلىالنبيوقال

الجبارونيحمثر"كبر)5(منخردلمنحبةمثقالقلبهفي

لهوانهمالناستماؤهم،الذرصورفيالقيامةيوموانم!برون

.ا،عرافسورةمن146ا؟ية-)1(

.التلسورةمن23الاية-)2(

.لقمانسورةمن18ا؟ية-)3(

.الاسراءلورةمن37الاية-)4(

عنه-اللهرضىصمودابنحديثمنصلماخرجه-)5(



ومن،اللهرقعهالمسلملاخيهتواضعمن"")1(تعالىادلهعإى

.")2(اللهوضعهعليهارتفع

التواضعهوللكبرالعمليالعلأجان:العلماءقاللهذا

خلقاستعمالعلىبالمواظبةوذلك،ولعبادهتعالىللهبانفعل

.المتواضعو)3(

ونفذها،والخلقيةالتعبديةسلامالاأحكامسعيدالتزموقد

النبويةبالسنةعملا،.وللناسللهمتواذمافكان،ء!لياتنةيذا

قربهالىوشوقد،وسلمععيهاللهصلىالرسول.قولوتانت!

القيامةيوممجلسامنيوأقرةكم،الياأخبكممنان":الجنانفي

."..)4(أخلاقاأحاسنءم

نفسه:سعيدقولللتواضعالفعليالالتزامهذاويؤكد

رفعهوضعهاومن،اللهوضعهتمسهرقعفثمق،عبادهفوقاللهيد

عبدقضيحةاللهأرادؤاذا،أعمالهميعملوقكنفهتحمتالناس.الله

.()عورتهللناسؤبدت،كبفهتحتمنأخرجه

المسيببنسعيدتمسأرى":قالاللهعبدإنعرانوعن

حسن.واسنادد،عن!اللهرضهرررةابىحديثمنالبزاررواه-1()ا

.هرلرةابىعنالاولطفيالطبرانىرواه-)2(

.255ص:القاحدينمنهاجمختصر،3/703الدينعلوماحياع-)3(

والطبرانىاحمدورواه،غريبحسنحديث:وفلل،الترمذيرواه-41(

ثعلبة.ابىحديثمنصحيحهفيحبانابنورواه،عفاللهرضىجابرحديتمن

.2/166:الاولياءحلية-)5(
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."(1(ذبابتصمناللهفيعليهأهونكانت

،مروانبنالملكعبداحتضرلما":العزيزعبدبنسعيدوقال

،بالواديقصارا)2(سمعقنحتفلما،قصرهمنالابواببفتحأمر

أعيشقصاراكتتياليتني:فقال،قصار:قالوا؟ماهذا:فقال

الحمد:قال:قولهالمسيببقسعيدبلغفليما.يديعدلمن

وقال")3(اليهمنفرولاالينايفرونعوتهمعندجعلهمالذيلله

يندمجعل،الموت-الملكعبدأي-حف!هلما:أيضاسعيد

اكتسبتأنيوددت:ويقول،رأسهعلىبيدهويضربويندب

.؟وجل)4(عزربيبعبادةواشتغلت،بيوميوماقوتا

وتردع،العظماتوتزلزل،العروشتهزكاصاتوهذه

حينيماسيندمأنهجباراوسلطاناوكبيركلوتذكر،الحكام

الفرارويتمنى،الضخمةبأعبائهاويحس،المسئوليةثاربايشعر

والخاصة.العامةالحقوقوأدائهبالواجباتقيامهءناللهسؤالرون

؟تجدككيف:موتهمرضفيالملكلعبدفيل:مسهرأبوقال

كمافراديجئتموناولقد)ز:تعالىالمهقالكمااجدني:فقال

.")5"قمظهوروراءماخولضاكموصركتم،مرةأولخلقناكم

.4/6:!صلذا!دار-(11

ومتيفها.الثيابمحور:القصار-)2(

.9/68:والنههايةالبداية-31(

السابق.المرجع-41(

.الانعامسورةمن49هىوالاية.هابع1المرجع-)5(
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ننسمه:6-سمحة

لايضاصمالمسيببنسعيدكان:الخرإايراللهعبدبنعمرانقال

.)1(اليهبهرمى،رداءهانسانأرادولو،أحدا

احد:منشبئاصعنوتعففنفسهوعزةاباقه-7

مطيةالانسانويجعل،الحياءويهدر،النفسيذلشيءلا

عطايابقسإولالدناياهذه،ونإعظمالناسمنشيءأخدمثللغيره

ويخرسون،والوجداناتالضمائريشترونبذلكلانهم،الحكام

ونتفاقم.الشعوبحناجرفيالحقصوتويسكتونإ،الالسن

،لغيرهقدوةيعتبرالذيالفقيهللعالمبالنسبةالامرإخطورة

،النماسضلبالمنكررضيواذا،الحقسكتأسكتفاذا

شيطانالحقعنالساكت"لان،اخرسشيطاناهوونان

.(اخرس

كلمخاطروعلمهوتدينهووعيهبفتلنتهسعيدأدركوقد

قال.شيئاأحدمنيقبلأنعنالتعففإغايةمتعففافكان،ذلك

أحدمنيقبللاالمستببنسعيدكان":اللهعبدبنعمران

عليهعرضوربما:قال.شيئاولاولادرهمالادينارا،شيئا

.")2(منهمأحدشرابمنيشربفلي!س،فيعرض،الاثربة

اربعمائةوله،العطاءيأخذلاكان":العجليأحمدوفال

.5/134:لحمدابنطبهقات-)1(

.5/135:سمدابنطتقات،2/167"الاولياءحلية-)2(
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.")1(الزيتفيبهايتجرارد

المسينببنسعيدكان":عنهاللهرضينس!أبنلكماوقال

درهم،لافاباربعةعمهابنتاهوبمدرهمثلثيفيلهغلامايماري

.")2(يأخذهاأنبىقأ

مرتبهفيحتىفيزهد،حاكمالىيدهمدتصهوتأبى

طلحة:بنعبداللهبنعمران.قالالمالبيتمنأخصصلهاوعطائه

:فقال،ليأخذهاألفاوثلاثيننيفالىالمسيببنسعيددعي

بينيفيحكم،اللهألقىحتى،مروانبنيفيولا،فيهاليحاجةلا

.)3(وبينهم

نةمكاتحتلانبهالجديرالملوكعلىتتعالىكهذهكبيرةئم!س

متبعا،قانوناورأيه،حكماقولهيصبح،الناسنفوسفي؟برعت

المثل،مضربوتعففهوفعله،يحتذى%علىعثلاوززاهتهرر"ترقو

عزةوهي.المجالسوحديث،الصيتواذاعةالس!رةومنبع

المنافقينولكن،وللمؤمنينولرسوذهالعزةولله":بحقالمؤمن

:يقولالخطاببنعمرسمعت:سعيدقال.")4(يعلمونلا

بالعبيداغنزمن":يقولوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعت

.1/201:الذهبثذرات-)1(

.2/166:الاولياعحلية-)2(

2/375:الاعيانوقيات،5/128:سعدابنطبقات،الابقالمرجع-3(لم

.المنافقونسورةمن8ا؟ية-41(
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،بالاسلاماعزكماللهان:عبيدةبيلاعمروقال."(1(اللهأذله

ضلبكميكونانينبغيالمعنى؟"ذاعمغيرهفيالعزطلبتمفمهيما

.)2(الافعالبصورلابالدينالعز

سعيدمحمدأبوفأما":الاولياء)3(حليةفيالاصبهانيقال

فلمامتحن،الممتحنينمنفكان،المخزوميحزنبنالمسيبابن

وقناعة،وعفة،وجماعةعبمادةصاحب،لائملومةاللهفيتأخذه

.(بعيداوالجهالاتالمعاصيومن،سعيدأبالطاعاتكاسمهوكان

ص!موردهاوأشيا!ام!-ه-8

الحكومية،الوظائفوافعمنوالحاضرالماضيفيثبتلقد

طريقمنالرزقاوالمعيشةكسبأنبالدولالمعاشيوالارتباط

التكسبمنواغنىوأثرىبل،وافضلاشرفلهوالحرةالمهنة

صلىالنبيقاللذا،المعدودةوالعطاءات،المحدودةبالرواتب

فيوالعشر،التحارةفيانرؤقاعشارتسعةد!:وسلمعليهالله

.()4(المواشي

اصولهاالتيالمكابأفضلبيانفيالعلصاءاطالولقد

اطيبأنوالصواب:النوويفقال،والصناعةوالتجارةالزراغت

.2/174:ا،ولياعحلية-)1(

.232/لأ:الخاطرصيد-)2(

)3/(-2/161.

،زديالاالرحىعبدبننعيمعنسننهفيمنصوربنسعيدرواه-4(ل

حسئ.حديثوهو،مرسلاالطا!جابربنويحيى
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المكاسب،اطيب!وزراعةكمانوان،اليدبعكلكمانماالمكاسب

ولما،التوكلمنفيهولما،اليدعملكونهمنعليهيشتمللا

ابنالحاقظقال.والطير)1(وللدوابللادميالعامالنفعمنفيه

وهو،بالابلدالكفارأموالمنيكسبماذلكوفوق:حجر

لما،المكاسبأثرفوهو،وسلمعليهاللهصلىالنبيمكسب

.)3(تعالىاللهكلمةاعلاءمنفيه

عليهافهصلىالنبيحديثيمنواضحالنوويالامامودليل

،يد*عملمنيكلأنمنخيراقططعاماأحدأكلما":وسلم

اللهصلىالببيسئل!"يده)3(عملمنيكلكانداودأللهنبيوان

وكل:بيدهالرجلعمل:قال؟اطيبالكسباي:وسلمعليه

علىاليدعملوثقديم:الحديثثراحقال."مبرور)4(بيع

التجارةاطيبيةعلىودال،الافضلأنهعلىدالالمبرورالبيع

،الفاجرةاليمينخلصعنماوهو:المبرورالبيعوهيلبرباالموصوفة

.ملة)5(المطفيالنشوعن،السلعةلتنفيق

اماسبأطيبأنالثاقعيبمذهبوالاشبه:الماورديقال

.3/5:اللامسبل-)1(

الابق.المرجع-)2(

.مرفوطالمقدامحديثمن-لبخارياخرجه-)3(

هنالحب!التلخيصفيحبرابنورواهالحاكموصححهالبزاررواه-)4(

خديحهبنرافع

.3/4:اللامصبل-)ه(
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لانهللمالزراعةاطيبهاانعنديوابارجح:قائلاواردف.التجارة

.)1(التوكلالىأقرب

تاجراوكان،المكاصبأفضلالتجارةيعتبرسعيدكانولقد

)3(.بالزيتيتجرزياتاأيضاالمسيثابوهوكان.الزيتفيئجر

يكثرالمسئببنسعيدوكان:اللهعبدبنعرانقال

كان:العجلياللهعبدبناحيمدوفال.)3(السوقالىالاختلاف

اربعمائةوله،العطاءيأخذلأكان،فقيهاصالحارجلاسعيد

.)4(الزيتفيبهايتجر،دينار

لمما،البز)5(مناليأحبتجارةمنما":سعيدوقال

."الأيحمان)6(فيهتقع

و!ر:وا!نى،المالجمعفيرا-9-4

العزةووصيله،الحياةعصبوهو،طبعاالمرعمحبوبالمال

،الامراضائبوالنووقتالحاجةوسد،والصونوالستروالكرامة

لتقويةوواسطة،اللهوارضاعالدينواجباتمتابعةعلىومعوان

ه3/*:بقلا-جعلمرا-(-)

.!عاه،437ص:قيبةلابنالممارف-21(

.5/131:سعدابنطبقات-)3(

التمذيبلمديب،1/54:الحفاظتذكرة،اا/20الذعبشذر-ت-)((

.9/101:والنهايةالبداية،4/5:الذمبيتاريخ،4/86

ومو:.-لبزاز:يمىوتاجره.القطناوالكتانمنالئياب:الز-)5(

.القماشايالبزامتةصاحب

هـ/5134:سعدابنطبقات-)6(
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"جما)2(حباالمالوتحبون":تعالىقال،)1(الدولةاقتصاد

وسلم:عليهاللهصلىوقال."لشديد)3(الخيرلحبوانه"

كمالمالتمعنيما":وقال"الصالحللرجلالصالحالمالنعم"

"ن4المؤمطيةالدنيانعم":الأثاربعضو،ب."بكر)4(أبي

."المؤمنسلاحالمال"

وانما،مذموماليسذاتهحدفيالمالأنذلكمنيتبين

استعملانومذموم،المشروعةاطرقافياست!خدماذاممدوحهو

لعينهامحذورةليستفالدنيا.فيهانتهحقيؤدلمأوالمعاصيفي

ممنوعاليسوالغنى.تعالىاللهالىالوصولعنعائقةلكونهابل

والفقر.وفسقوفجورطغيانأداةاصنحاذاالا،الاسلامفي

تحالى،اللهعنالعائقفقدفيهلأنولكق،لذاتهمطلوباليس

.عنه)5(التشاممنهلوعدم

عنديفهوالدنيابغضادعىمن:السلفبعضوقال

.)6!مجنونفهوصدقهثبتفاذابمصدقهيثبتأنالىكذاب

الحق(الدينلوحدةالحامة1،صول1ا،ديانمقارنةفيكتابخاانظر-)1(

154.ص

الفجر.دورةش.2ا؟ية-21(

.العادياتسورةش8الاية-)3(

.172مىوالملماءالعلمنقد،1/214:العوزيلابنالخاطرصيد4(ل

المامى.بن!مروعنمرفوعباننادا،ولوالحديث

نقد،357مى:القاصدينمنهاجمختمر،4/174:الدينعلوماحياع-له(

.172ص:والحلماعالعلم

.1/216:الخاطرصبد-)6(
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ويترك،التجارةالىيخرجعنهاللهرضيبكرأبووكان

عمروقال.ذلكعنينهاهفلا،وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

أطلبجبلشعبتيبينأموتلأن":عنهاللهرضيالخطابابن

نمأ.اللهسبيلفيغازالاأموتانمناليأحب،وجهيكفاف

ومن.يتجرونعنهماللهرضيالصحابةمنجيماعةوكان

وكان،مالاوخلففمات،.المسيببنسعيد:التابعينسادات

.المبارليوابن،بضائعلهكانتالثوريوسفيان،الزيتيدخر

علىالعو+ننعم":السلامعليهقال.هذا)1(علىالسلفومازال

."سنة)2(قوتالدءين

عليهاللهصلىقولهفيائقحديثغريبفيقتيبةابنقال

يأ-هي:قال")3(السفلىاليدمنخيرالعلياواليد"وسلم

هي:يقولونقوممنعنديفالعجب:قال.المعطية-العليا

فهم،السوالاستطابواالاقوماالقومهؤلاءأرىولا.الآخذة

وذلك.)4(حالهممنبريئةنهافإالشرائعفأما،للدناءةيحتجون

السائلة":والسفلى،المنفقة:العلإاواليدي:الحديثبقيةبدليل

."العليا:المعطييد"أخرىورواية

.1/214:السابقالمرجع-11(

-جدةبنمطويةعنالفردوسمندفيالديلمىرواه-)2(

ورواه،عمربناللهعبدحديثمنوملمالبهخاريبينعليهمتفق-)3(

.حزأمبنحكيمعحوالنائىالترمذي

.1/215:الخاطرصيد-)4(
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جمعيريدلافيمنخيرلا":المسيثابنقالهنامن

وقال؟،الناسعنوجههبهويكف،حقهمنهيعطي،حلهمنالمال

ويؤدي،رحمهبهيصل،المالهذايحبلافيمنخيرلا":ايضا

سعيدهبنيحيىوقال"ربهخلقعنبهويستغني،أمانتهبه

وقال.دينارلافاثلاثةاو!لفينوتركمانت-سعيدأي-انه

ذكرناوقد.)1(وحسبيدينيبهالاصونالاتركتهاما:سعيدأي

امسكهلمانيتعلمانكاللهم:ويقول،فيهيتجرماللهكاننهأ

اوا!،شهواتهاونيلللدنيامحبةولا،عليهحرصاولابخا!

فيحكم،اللهألقىحتى،مروانبنيعنوجهيبهأصونأنأريد

،.فيهالتيالحقوقمنهوأؤدي،رحميمنهأصل،وفيهمفي

.والجار)2(واليتيموالمسكينوالفقيرالارملةعلىمنهوأعود

الناسافتقرباللهاستغنىمن:زهدهبحثفيذكرناهفيماوقال

.)3(اليه

لعلماءبالنسبةولاسيما،الاسلامروحهوالكلاموهذا

هذاعلىتكيدهفيالجوزيابنالامامأصابوقد،الامة

منللعلماءانفعالدنيافيليس:فقال،عدةمناسبانتفيالمعنى

النطبقات،1/.3:المنعرانىطبقات،2/173:ا،ولياءحيةراجع-)1(

.175ص:والملماعالملمنقد،5/136:سعد

.9/101:والن!ايةالبداية-)2(

السابق.امان،ا،ويى،ءحلية-)3(
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حيزالعلمالىضماذافانه،الناسعنللاستغناء،المالجمع

قاحتاجوا،الكسبعنالعلمشغلهمالعلماعجمهوروان،الكمال

وان،شاتنهممداخلفدخلوا،اصبراوقل،منهبدلاماالى

اخرمكانفيوقال.)1(لهمأحسنكانغيرهاأنالا،فيهاتأولوا

العلماعفرأيت،الاموالأربابأغديةبعضحضرتا:كتابهمن

لموضعويذلون،لهميتواضعونفالعلماع،عندهمالناسأذل

اخنياجهممنيعليمونهلمابهميحفلونلاوهم،فيهمطمعهم

.)2(اليهم

هوالغنىعلىالفقرالعلماءاعكثرنفضيلأنيظهروبهذا

فالفقر،واحدكليسببماالىبالنظراو،العامالمبدأتاحيةمن

خطيئة،كلرأسالدنياحباناذ،للطاعةمدعاةيكونغالبا

للطغيانسببايكونغالباوالغنى.طاعةكلأساسوبغضها

اذاوأما")3(استغنىراهأن.ليطغىالانسانان":والفسق

فيالدنيافيفهو،ربهبطاعةموق،مالهونياللهحقوقالغنيأدى

عثمانمثل،للامةفائدةاكترلانة،الفقيرمنأقضللاشكرأيي

:عطاءابنقال.عنهمااللهرضيعوفبنالرحمنوعبدعفانارن

ابلبىتلبشوالعلماهـاوالملمنقد،بعدهاوما2/227:الخاطرصيد-)1(

.175ص:الجوزيلابن

انطباقهمدىلرىالكلامهذافليقارنالا-2/392:الخاطرصيد-)2(

!أوالجاهالضنىوذويالحكامموائدفياليومث،يخعلى

العلق.دورةمن7و6الايان-)3(
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واكثر"الصابر)1(الفقيرمنأقضلبحقهالقائمالشاكرالتي"

إلآخرةفياياقضلالخيرفيمالهالمنفعتالغنيانعلىالعلماء

،المباحاتفيبالمالمتمتعاالغنيكانفان.الحريصالفقيرمن

مالهعلىحريصاالغنيكانوان.منهأفضلالقنوع!نالفظير

اجمالاالفقرتفضيلمنه)2(.ودليلأفضلالقانعفالفقير،لهممسمكا

()3(اللهسبيلفياحصرواالذينللفقراء":مثلوأحاديثياتا

.(واموالهم)ث(ديارهممناخرجواالذينالمهاجرينللفقراع"

المؤمنينفقراءيدخل":وسلمعليه،لمهصلىقولهالاحاديثومن

.(عام)5(بخمسماؤةأغنيائهمقبلالجنة

لابنته:!مي!يووجاخئيارهكيفهة-1.

علىوالتابعينالصحابةمنوأمثالهالمسيبابنالاسلامربىلقد

المناصبمنوالنفور،الخالدبللباقيوالاهتمام،الدنيافيالزهد

لابنابن!تهتزويجيأبىفتجده.الفانيةالمزيفةوالسلطة،المزخرفة

درهمين.علىفقيرعلمحلانبمنتزويجهاالىوبأرع،ظيفة

اخرىقصةذكرالىونستطرد،العجيب"القصةهذهوسنذكر

.؟/173:الدينعلوماحياء-)1(

.357ص!:القاصدينمنهاجمختمر،؟/؟17:السابقالمرجع-21(

.البقرةسورةمن273الاية-)3(

الحئر.سورةمن8الاية-)؟(

صحيح.حديث:وقالهريرةابيحديثمنالرمذيرواه-)5(
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مستحيلا،أمراليسالمسيبابنفعلهماأنلنايتبينحتى،مشابهة

الصافية،النفوسذويعندمحاكاتهيمكنوانما،المثالفريداو

الرياحأمامتتزعزعلاالتيالصلبةوالعقيدة،الراسخوالايمان

وتعرضت،الاذىبهالحقوانالعاتيةالاطصيرأو،الهوج

والحبس.للضرس

المسمبهب:بنسطمدابنةزوبرقصة

المسيئببنسعيدان:نيالكتلاللهعبدبنابراهيمقال

.)1(بدرهمينابنتهزوج

علىابنتهالمسيفبنسعيدزوجوقد:كتيرابنوقال

واكترهمالنساء،أحسنمننت-وكاوداعةأييبنلكمتردرهمين

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولوسنة،اللهبكتابوأعلمهم،أدبا

.الافبخمسةاليهفأرسل،ففيراوكان-الزوجبحقوأعرفهم

ذلكفيوقصعه.هذهاستنفق:وقا!،ألمابعشرين:وقيل

الوليدلابنهخطبهامروانبنالملكعبدكانوقد،مشهورة

ضربهحتى،عليهفاحتال،بهايزوجهانسعيدفأبى

.)2(بالسياط

.2/167:الاولياءحلية-)ا(

.9/001:والهابةلبداية1-)2(
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.؟)1(القصةحدثتكيف

ففقدني،المسئببنسعيد!أطنحت:وداعةأييابنقال

فاشتغلت،أهليتوفيت:قال؟كنتأين:قال،جئتهفلما،أ،ما

،اقوماناردتثم:قال،فشهدناها،أخبرتناالا:ففال:بها

يزوجني،ومن،اللهيرحمك:فقلت؟امرأةاستحدثتهل:فقال

تفعل؟او:فقلت،أنا:فقال؟:لموثةأودرهمينالاأملكوما

عليهاللهصلىالنبيعلىوصلى،تعالىاللهحمدثم.نعم:قال

ثلاثة.:قالأو،درهمينعلىوزوجني،وسلم

الىفصرتلأ،الفرحمنأصنعماأدريوما،فقمت:قال

،المغربفضليت،أستدينوممن،خذاممناتفكروجعلت،منزلي

ضدمت(،صائماوحديوكنت،واسترحت،منزليالىوانصرفت

من:فقلت،يقرعت!افاذا،وزيتاخبزاوكان،أفطرعشائي

سعيد،اسمهانسانكلفيفكرت)2(ة9:قال،سعيد:قال؟هذا

لمجتهبينالا،سنةأربعينترلمفانه،المسميببنسعيدالا

فظننتا،المسئببنسعيدفاذا،فخرجت،فقمت.والمسجد

؟!تيكفا،اليارسلتالا،محمدأبايا:فقلت،له)3(بداقدأف

يعد:ابنطقات،بعدماوما2/167:الاوليلاحليةفيالقصةراجع-)1(

واقرا.1/301:الذهبشلرات،بعدماوما2/6+:الاعيانوفيات،5/138

ا(.جالقلمأوحيكتابهفيالرافسصادقمصطفى:البليغالالمسالاديبهبقلمالقصة

تامل.أيواحدبمحنىقيهوتفكرفيهوفكر،اليءفيافكر-)2(

.الزواجعنالعدولفيفكرربمااي-)3(
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انك:قال،تأمرفما:قلت:قاى.تؤتىانأحقلانت:قال

،وحدكالليلةتبيتأنفكرهت،فتزوجت،عزبارجلاكتت

اخذهاثم.طولهفيخلفهمنقائمةهيفاذا،امراتكوهذه

الحياءمنالمراةفسقطت،البابورد،بالبابفدفعها،بيدها

الزيتفيهاالتيالقصعةالىثقدمتثم،البابمنفاستوتفت

الىصعدتثم،تراهلكيلا،السراجظل"نيفوضعتها،والخبز

قلت:؟ماشأنك:ضالوا،صجاءوني،الجيرانفرميت،السطح

علىجماجاءوقد،اليومابنتهالمسيببنسعيدزوجني،ويحكم

هيوها!نم:قلت؟!زوجكالمسيثبنسعيد:فقالوا،ضلة

وقمالت:فجاءت،أميوبلغ،اليهاهمفنزلوا:قال،الدارفي

.ايامثلاثةالىاصلحهاانقبلمسسته!انحراموجهكمنوجهي

اجمسلمنهيفاذا،بهادخلتثم،أيامثلاثلأفأقمت:قال

رسولبسنةوأعلمهم،اللهلكتابالناساحفظهيواذا،الناس

فمكثت:قال.الزوجبحقوأعرفهم،؟وسلمعليهاللهصلىادئه

سعيدا،،أتيت،الشهرقربكانقئما،تطاولاسعيديأتينيلاشهرا

يكلمنيولم،السلامعليفرد،عليهفسلمت،حلقتهفيوهو

حالما:قال،غيرييبقلمفلما.المجلسأهل)1(تقوضحتى

الصديق،يحبماعلى،محمدأباياخيرا:قلت،الانسانذلك

الىفانصرفت،قالعصاشيءرابكان:قال.العدوويكره

درهم.الفبعشريناليفوجه،منزلي

وتفرقت.انقهت:والصفوتالحلقتقوفت-)1(
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المسيتبنسعيدبنتوكانت:سليمانبنافهعبدقال

ولاهحينالملكعبدبنالوليدلابنمهمروانبنالملكعبدخطبها

عسلىيحتالالملكعبديزلفلم.يزوجهانسعيدفأبى،العهد

جرةعليهوصب،بارديومفي،سوطمائةضربهحتى،سعيد

صوفهجبةوألبسه،ماء

بنالمطلببنكثيرهو:هذاوداعةأييوابن:إللهعبدقال

اعة.دوأبي

يتنمافسألا،مثلهيفعلرجلوأي،كهذهشديدةعزيمةأي

واي،الرفيعةوالرتب،العاليةالمناصبذويلتزويجعلدةللناس

أبى،انوهدده،قبلانمناه/خليفةوابنخليفة؟منصب

الفقير؟العلملطالبوزوجهاأبىولكنه

يقهر،.لأالذيالدينوصلابةإ،يتزعزعلاالذيالايمانانه

عنه،اللهفرضي،تتنصفولاتنجزألاالتيالاسلاموؤبية

الدينّيومالىالخالدينفيوأعز.

المنطلقأصالةمنهالنايتبينالقصةلهذهمشابهةقصةوهناك

أبيقصةوهي.واخراأولاالاسلاموهو،عليهنركزالذي

فيزهدالملكفيزادلمافانه:الكرمانيشجاعشادالفوارس

ظم،الملوكبعضابنتهخضب:-لقو.مطريقفيودخل،الملك

صلاته،يحسنفقيرافوجد،-لمساجدفيوطاف،،منهيزوجها

جميلة،زوجةفيلكفهل:قال،لا:قال؟زوجةألك:لهفقال
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أما:قال،أحديزوجنيما،فقيررجلأنا:فقالالقرانبفرأ

،(خبزابدرهمفاشتر:قاق.بلى:قال؟درهيمينعلىتقدر

فلما،بابنتهفزوجه،ذلكففعل.الامرتمفقد،طيباوبدرهم

رجعت،البيتفيقرصا)1(رأت،المذكورالفقيربيتابنتهدخلت

انى:معناهكلامافذكرت،رجوعهاعنفسألها،ورائهاعلى

فلما.خرجتوالا،أخرجهفاما،معلومعلىأبيتأرضىلا

.)2(عندهفاستقرت،نفسهافطابت،الرغيفأخرج

الخبز.من:والقرصةالقرص-ا(1

.1/187:الجنانمرأة-)02(



-



لصوه!ولطب!

لعلميةاوحرلمجتهكعاطه

و!ديرالمحداءله

الفصلفيعرفناهاالتيالعاليةالشخصيةالمقوماتان

الاثارأعظموضقت،واصلبهاالثمارأفضلانتجتالسابق

لايدع،اللهفيسبيلوالنشاروالحركةدائمسعيدفكان،وأخلدها

افهدتنصرةفيبناءةمشاركةدونمنتمرالوقتمنلحظة

مما،التعليمونشرالعلموانتهال،الامةمجدواعلاء،والحق

الناسنفوسفيعلليةمنزلةوأخله،عصرهفيرفيعةمكانةبوأه

،الركبلنعنهوت!دث،والدانيالقاصيعرفهحتى،جميعا

مناقبه!:عنهفقيل،الى*سلامتاريخفيخالدةصفحةوسبمل

سلداتسنكان،فيهاصنفوقد،الحصرلموتثر*وما

ويتبنن."وعلما)1(وزهادة،وفضلاوعبادةوورعافقهاالتابعين

بأتي:مماومنزلتهوعلمهنثملطهلنا

-63ص:علماهـالامعارماهرر-)1(
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ا-نم:
المدينةفيمزدهرةعلميةبيئةفيعرفناكماسعيدعاش

،الكرامالصحبطريقمن،رويحتىمنهافاغنرف،المنورة

،الفائدةعلىوصص،ضيموتحفز،علمينهملذلكيدفعه

وشباب،كاملوتفرغ،نفسوصقاء،قويةحافظةويساعده

طامح.

المسيببنسعيدعنسيدبنيحيىعنمالكالامامحدث

.)1(الواحدالحدبثطلبفيواللياليالايامأرخلكثت:قالانه

الحدبثفيثلاثالاسيركتتان":قالسعيدعنالزهريوروى

."الواحد)3(

مزبة:2-ح!خمه

وذاكرة،عاليةونباهة،حاداذكاءالمسئبابنوهبقد

51أرماوالله:الخزايراللهعبدبنعمرانقال،عجيبةمدهشة

المسئب.بنسعيديعني،قلبهوعاهالاقطشيءأذنهمر*على

،الهفانتسبت،المسئببنسعيدسألني:أيضاعمرانوقال

كذاعنفسألني،معاويةخلافةفياليأبوكجلسلقد:فقال

:الحفا!ممذكرة،5/.12:سعدابنطبقات،؟2ص:الفقهاهـطقات)1(-

!النهايةالبداية،4/86:التمذيبتهديب،؟/7-لذهبىكاريخ1/54

.2/؟4:الصنوةصفة،901/.

.2/381سسدابنطتقات،ال!ةبقالمرجع،الحفاظتذكرة)2(-
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الاشخاصيستوعبأنهأيوكذا)ا(كذا:لهفقلت،وكذا

منيغرفيانه،دقيقاوصفافيصف!اوالتوارخوالاحداث

العين.رأيكلامهمنالحادثةيرىالسامعلكأنأو،بحر

الذاكرةهذهمثليتطلبالمتمكنالعالمبا!شكولا

،والمؤلفاتالكتبكثرتحيثأل-اضرعصر.!فيسواء،الواعية

العربيعتمدوانما،منتشراالتدوينيكنلمحيثالماضيفيأو

قلوبهم.ووعي،نهمأذهاعلى

كتير،ثقة،جامعاسعيدوكان":سعيدفيقيللهذا

(رفيعا)2(،عاليا،ورعا،مامونا،مفتيا،فقيها،ثبتا،الحديث

سيدكلسماالذيوامامتهنتهوديالته6جاعلىالمجحمعالسيدهو"

،،.)3(القرنيأويسباللهالعارفالسيدبعدتابعي

ومواعظهالعلمنمجالسه-3

يتدارس،النبويالمسجدوبدائمةعلميةحلقةلسعيدكان

والحديث،التفسيرفيوعلومهمعارفهوينشر،ويدرسهالعنم

ويذ!ر،للناسالرؤياويعبر،المتجددةالقض!ايافيويجتهد

أحكاممخالفةمنويرهب،اللهعذابمنويخوف،ويحذر

البليغة.والحكميابالوصاالناسوليكأود،الشريعة

.5/122:سعدابنطبقات-111

.5/3،1:الابهتالمرجع-)2(

الذهب.شنرات،ا1/86:الجنهانمرآة،2/375الاعياقوفيات-3(لم

1/201.
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المسيثبنسعيدكان:الاسديالعباسبنعاصمقال

المسيببنسعيدكان":أيضاعاصموقال.)1(5هـويخوفيذ

-جاريته-غنيمةوعن.")2(ينشدهولا،الشعريس!ئحأنيحب

وكان،)3(العاجببناتاللعبفيلابنتهيادنلاسعيدكان:قالت

.")4(الطبليعني-للكبرفيلهايرخص

الرسولاقضيةعنيسألونهمكانللمنالناسياتيهوكان

قال.ومصاويةوعثمانوعمربكرأبي:والصحابةالسلامعليه

رسولقضاهقضاءبكلأعلماحدبقيما:عليهاللهبنعمةهـحدثا

مسعر:قال.وعيرمنيبكرأبوولا،وسلمعليهاللهصلىالله

.)5(ومعاويةوعثمان:قالوأحسبه

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوأصحابالناسيفتيوكان

:قاللمعليهيشكلالشيءعنسئلإ*اع!رابنوكان.أحياع)6(

عنهوقال.الصالحينجالسقد"نانهالمسيبنسعيدسلوا

-5/133:لعدابنطبقلت-)ا(

الابق.المرجع-)2(

.ةالصفالدمى:العاخبنات-31(

.5/134:لعدابنطبقات-)؟(

،24ص:العقهاعطبقات،2،5/012/!37:لعدابنطبفات-)5(

،4/86:التهذببتهذلب،55-ا/؟ه:الحفاظتؤكرة،4/7:الذهبىتاريخ

.!/001:والنهايةالبداية،2/؟؟:الحفوةكفة

الجمجى.بنموسىقدامةلكزنقل.2/937،5/141:لعدابنطبقلت-)6(
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اللهرسولهذارأىولو.العل!ماعأحدأنهأ%بركمالم:أيضا

كانولقد.)1(المفتينأحدواللههو،هلسروسإيمعليهالدهصلى

كانما:حرملةابنقال.سؤالهحينالناسيتهيبهوقورامهيبا

حتى،شيءعنيسألهالمسيتببنسعيدعلىيجترىءأنسان

الامير.يستأذنكمايستادنه

كبيرقدرساكعندالمسيببنامحسعيدوكان:الزهـرجم!قال

السلطانعندبحقوكا،م/ونزاهة،يابمهدعرولخصالى،عظيم

ورأي،أحدعلميشاكلهلاوعدم،السلطانومجانبة،وءيرهم

سعيدعندذلكوكان،الجيدجم!الرأالعوننعيمو،صليببعدكل

الىالاتراجعتكادلاعزةفيهرجلى!لمناللهرحيمه،المسيبأبن

،فكنكذالقا:أقولصتىلةبيمساواجههأاناستطعتما،محك

.حينئذ)2(فيجيب،وكذاا3تفلانوقال

أعليمية،اسعيدمجالسمرالكثه:كيرويالزهريوأضاف

:زقاذ(3(

انسانيأنيحتىنسألهلابمالمسيبابننجالسوكنا"

."فيحدثهويبتدىعاوؤيحدث،ذلكفيهيجه،لهفيسا

وفيا!،24،ءالمفي!لبفات،السابقفع511،-مدابنطبقات-)1(

خ!تار،4/84:يبالتهلىتهذيب،ا1/85:الجنها!مراة،2/375:الاعيان

.1/54:الحفاظ.نذكرة،4/5الذهبي

-2/383:صعدابنطبقات-)2(

بعدها-وما2/382:صعدابنطبقات-)3(

-83-



أتعلم،ازعزريصعيربنثعلبةبنا!نهعبدأجالمى!كنت"

ثنتين،،واحدةالمطلقةعنيسألهجاهلرجلفأتأه،قومينسبمنه

زوجهاالىترجعكمعلى،طلقهائقم،بهاودخلرجلتزوجهاثم

الىواشار-الرجلذلكالىاذهب.أدريلا:قال؟الاول

سعيدمنأقدمهذا:نفسيفيفحلت:قمال-المسيببنسعيد

المسيب،بنسعيدسألحتى،السائلفاتبعتفق!ت..بدهر

.(،والمستفتىالمدينةعلىالغالبهوفكان،سعيدافلزمت

."واحدكيومسنينغشرجالسته"

.الناساستوىالمسيببنسعيدماتلما:مكحولقال

وقد،المسيببنسعيدحلقةالىيانيان،أتصاحدكان.ما

بقيمابخيرالناسيزاللا:يقولوهومجاهدافيهارأيت

.)1(أظهرهمبين

باعابميتدفقبحراالعليميةسعيدمجالسكانتوهكذا

كثه!ا،بالفقهاضنمولقد،والفقه،الحسنةالموعطةووالمعرفةوالنور

ا!قلهاء.فقيه:سميحتى

خيرفبالتعلم،والتعليمالنتعلممنزلة:المنزلةهذهاعظمفصا

ج!ميعا.للناسوالنفعالخيرتعميموبالتعليم،االلاخرةاوالدنيافيالمرء

القمركفضلالعابدعلىالعالموفضل":وسلماللهصلىالتبيقال

الانجاءان،الانبياءورثةالعلماءوان،الكواكبسائرعلى

بعدها.وما2/381السابقالمرجع-)1(
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اخذاخذهفمن،العلمورثواانص،درهماولادينارايورثوادم

الناسأيها"يا)2("وعلمهنالقرآتعلمصن"خيركموافر)1("بحظ

يفقههخيرابهاللهيردومن،بالتفقهوالفقه،بالتعلمالعلمانما

كانتلهذا.")3"العلماءعبادهمنالمهيخشىوانسا،الدينفي

منالنال!رعلىأفرضوهي،إقرانابنصم،واجبهالعلماءطاعة

أيهايا":تعالىاللهقال،الكتاببنصوالآباءالامهاتطاعة

")4(منكمالامرواوليالرسولوأحليعوااللهأطيعوامنوااالذين

.العلماء)5(لطاعةتبعالامراءطاعة؟بمالعلداءهم:الامروأولو

المنهـر:عنونفيهبالمعروفوامرها!افيصلابته-4

صلبا،صريحا،أبيا،النفسعزيز:رأيناكماسعيدكان

ولايسكت،برأيهالجهرفييترددلا،الباطلأهلومجادلةالحقفي

اطحكامبالنسبةأم،الناسلعامةبالنسبةسواء،منكرايراهعما

المسيببنسعيدكانوفد!:عنهالجوزيابنفال.والامراء

والبيهقيصحيحهفيحبانوابنماجهوابنوالترمذيداودابورواه-)1(

.الدرداءابىحديثمن

والترمذيداودوابواحمدورواه،علىعنوالرمذيالبخاريرواه-)2(

.عمانعنماجهوابن

البخاريوروى.سفياناب!بنمعاويةعنالكبمفيالطبرانيرواه-)3(

.؟الدينفييفقههخرابهاللهيردمن،):وهومنهجزءاماجهوابنومسلم

.الناعسورةمن95ا؟ية-)4(

.01-1/9:الموقعيناعلام-)5(
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.")1(الحازمفعلوهذا،الولاةيغشىلا

الظليمةأعوانمنأعينكمتيحلؤالا":نفسهسعيدوقال

.)2("الصالحةأعمالكمتحبطأكيلا،قلوبكممنبالانكارالا

اسحاقابيبنالحكملناوصقهماوصلابتهصراحتهومن

اتق:لهلمولىفقال،المسيتبنسعيدالىجالساكنت:قال

،فقلتعباسعلىابنعباسابنمولى؟رزبكما،عليلاتكذب،الله

الىأحبالزبيرابنأدريلاأنيذاك:-دبص-لمولاه

فمممعها:قال؟!الشامأهلأو(المسيبابناي)محمدأبي

أحبالزبيرابن:قلت؟اليكأحبأبهماياعراقي:فقال،سعيد

هذا:فأقول،الآنبك)3(أضبثفر:قال:الشامأهلمنالي

اذيك؟أحبأيهمافأخبرني،قاحبرتكسألتني:فقلت؟زبيري

.أحب)4(لاكلا:قال

عبدذكرهما:اجتماعيامصلحارهواتالمنكرانكارهومن

رجلاوجدت:قالالممسيببنسعيدسألانهحرملةبنا)رحمن

سعيد:لهفقال؟السلطانالىارفعه%لايسعنىأفتراه،سكران

.فاستره)5(بثوبكتسمترهأناستطعتان

عليهقال،عاماسلاميمبدأهوالعصطةسترانالمعلومومن

.327//2:لخاطراصيد-)1(

.9/0001:والنهايةالبداقي،ا27/ا:الاولياعحلية-)2(

بكلفه.طيهقبض(ضرببابمن)بالثيضبث-31(

.438ص:قتببةلأبنالممارت،ا5/35:سمدابنطبقات-)!4(

.5/134،137السابقالمرجع-)5(
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،)1(،والآخرةالدنيافياللهسترهمسلماسترومن":السلام

والله:فقال،السكرانهذاتوبةالخادثةهذهعلىترتبوقد

حرملة:ابنقال.القصةتتمةإذلكويدل.ابدالهأعودلا

فيهعرفتنيرافلما،أفاققدالرجلف!اذاالبيتالىفرجعت

فكنت)2(لحددت،لبارحةااخذتلو؟تستحيماأ:فقلت.ءلحياا

أعودلاوالله:فقال،شهادةلكتجوزلا،الميتمثلالناسبين

بعد.!الهحسمنتقدفرأيته:حرملةابنقال.أبداله

صلاحنسبةتبين،المقامهذافيرائعةكلمةالمسيسبولابن

مساوئه،بعضعنالغضوضرورة،واخلاقهوتقييمهالملانسان

المسيب:بنصعيدقال،انسبنمالكقال

وف!4ـعهب،الافضلذيولا،عالمولاشريفمنليسانه

نملثرافضلهكانمن،عهوبهتذكرانينبغيلامنالناسمنولكن

.لفضاله(3(ن!صهوهب،نقصه

مدىتبينأخرىوقائعالحكاممنموقمهبحثفيوسنذكر

.والحكامالامراءعلىالمنعروازكاره،اللهبشرعت!سسكه

(هريرةوأبي،عمرراوية)شيوخه-5

وأفذاذ،المدينةمشيخةعنالعلمالمستببنسعيدأخذ

عه.اللهرضهريرةاببىحديثمنملمرواه-)1(

.3جلداربعوناوثمانونوهو:ال!كرحدعقوبةعليكطبقتاي-)2(

.9/001:والنهايةالبدايه،2/45:الصءرةحفة-)3(
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ولقل،النبويةالاحاديثعنهموروى،صحابتهاوكبارعلمائ!ا

منالاجتهادعلىوتمرس.،القضا:فيعليهموتمرن،الآثارعنهم

اعلمأحدبقيما:-سابقاذكرناهفيما-قالانهحتى.آرائهم

بكرابوولاوسلمعليهاللهصلىاطهرسولقضاهقضاءبكل

هولاءعلىلتلمذتهفكان.منيومعاويةوعثمانوعليوعمر

وسداد،فقههوخصوبةعلمهسعةفيالاثراكبرالعظامالاساتذة

رأيه.

عمر،راوية:المسيبلابنيقالكان:مالكالامامقال

ليرسلعمرابنكانوان،يتعلمهاعمرأقضيةيتبعكانفانه

سعيد:بنيحيىوقال.)1(وأمره.عمرشانبعضعنيسألهاليه

احفدكانلانه:ليثقال.عمرراويةالمسيبابن:يةالكان

.واقضيته)"(لاحكامهالناس

قال.ابنتهزوجوكان،هريرةلابيملازماسعبدو؟إن

مكثراوكان.)3(هريرةأبيفيالتابعينأثبتهو:حاتمابو

حديثه.منالمسندوحفظ،عرفناكماعنهالرواية

.4/86:التهديبتهذيب،4/5:الذهبيتاريخ)1(

.5/121:سعدابنطبقات)2(

اعلام،السابقالمكانالذهبىتاريخ،121ص:الكمالتذهيبخلامة-3(لم

.1/23:الموقعين



:فقال؟علمهالمسيثبنسعيدأخذعمقالزهريوسئل

،اعباسوابن،وقاصاييبنسعدوجالس،ثابتبنزيدعن

عائشة،:وسلمعليهاللهصلىالنبيأزواجعلىودخل،عمروابن

وصهيب،،وعلي،عفانبنعثمانمنسمعقدوكان.سلمةوأم

وكان،هريرةاييعناهـضدةروايتهوجل.مسلمةبنومحمد

ليس:يقالوكان.وعثمانعمرأصحابمنوسمع،ابنتهزوج

.منه)1(وضثمانعمربهقضىمابكلأعلمأحد

وسعيداتاثابتبنزيد"نجالساكط:يساربنسليمانقال

أبوفأما،عباسابنونجالس،ذؤيببنوقبيصةالمسيبابن

اذنراويةفهو،منه)2(لصهرهبمسنداتهأعلمناسعيدافكانهريرة

كماالغالبفيسعيدشيوختحديدويمكننا.ايضاهريرةايي

يأتي:

أبيوعن/وسلمعليهاللهصلىالنبيعنكثيرا)3(أرسل

طبقات،5/121:سعدابنطبقات،2/375الاعيانوفيات-)1(

.25ص:الفتهاء

.2/381:سعدابنطبقات-)2(

الىالتابسيرفعهبأنس!دهمنالصحابىحذفالحديثارلال-)3(

التابعينمغارمنالتابسأكانسواء،غيرهالىأووسلمعليهاللهصلىالنبى

.حازمأبيبنوقيىالمبكلبنالتابعينكبارمنأو،سعيدبنويحيىحاتمكأبى

.فلانقال:الراويفيقول

-98-



،وقاصأييبنوسعدوعليوعثمانعمروعنالصديقبكر

رعمعنروايتهفيوأسند)1(،بالجنةالمبشرينالعشرةوبقية

و!كسم،كعببنوابيوقاصاييبنوسعدوعليوعثمان

،العاصبنعمرووابن،عمروابن،عباسوابن،حزامابن

،الدرداءوأبي،جبلبنومعاذ4ياسربنوعمار،المسميبوأبيه

يرث،الحوبنوجبير،سفيانأييبنومعاوية،مطعمبنوجبير

وزيد،ثابتبنوحسان،ذروابي،نضلةبناللهعبدفىنومعمو

الله،عبدبنوجابر،سنانبنوصهيب،عامربنوعقبة،ثابتابن

وعبد،اميةبنوصفوان،المعطلبنوصفوان،عبادةبنوسعد

وابي،هريرةوأيي،ألخدريسعيدوابي،سمرةبنالرحمن

وأيي،الليثيواقدوأيي،الاشعريموسىوأبي،الخشنيثعلبة

وسلمان،الانصماريأيوبوأيي،الانصاريقتادةوأبي،بكرة

أبيبنوعمرو،أسيدبنوعتاب،مالاصأبنوأنس،الفارسي

وعائشة،،العاصيابيبنوعثمان،المازنيزيدبناللهوعبد،سلمة

:الرسولعمبنتوضباعة،عميسبنتوأسماء،سلمةوأم

وأم،سليموأم،قيسبنتوفاطمة،حكيمبنتوخولة،الزبير

في!هالىاووسلمعليهاللهصلىالنبىالىنمبته:الحديثاشاد-)ا(

منسمعهقدرواتهمنكليكونبأن،منتهاهالىالسندبدءمنمتصلبند

النبىالىالمضافوهو:المرفوعفيتناول.منتهاهالىالسندمبدامنثيخه

ويتاول،الصحابىالىالمفاتوهو:الموقوتويتاول،وسلمعليهاللهصلى

التابعى.الىالمضاتوهو:المقطوع
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)3(.الحكمبنمروانعنأيضاوروى.خرين)1(اوطائفة،شريك

)3(،بعضهممعالصحابةومناقشاتخلافاتفيكتيرةأخباراوروى

ايامايضاوحضر،مرإوانوبنيومعاويةوعليعثمانعصروحضر

ذلكوغير،الكعبةوحصار،ةالحرووقعة،الحجازفيالزبيرابن

اعلموكان.والاسلامالجاهليةبأخبارعلمهوله،الحوادثمن

قريش.بانسابالتابعين

عمرمنإعهسما

علىالخطاببنعمرمنسعبإدسماعاثناتفياختلف

يين:را

المسألةعلىأكسإولكنهمنه،يسمعلم:مالكالامامفقال-ا

.راه)4(نهكاحتى،وأمرهشأنهفي

سئل:قالالاشجبنتكيرذكرهماالرأيهذاويؤيد

تاريخ،بحا.هاوما1/54:الحفاظتذكرة،4/84:التهذببيبقيفى-)1(

تاريخ،1/185الجنانمرآة،2/038:سعدابنطبقات،4/4:الذهبى

،9/99:والنهايةالبداية،2/45:الصفوةصفة،013ص:للب؟طىالحلفاء

،1/62،65،67،68،76،111،691جزءالنبلاءلعلامليرايضاوانظر

،273:-2/01،32،99،142،891،702،242،27و-زء،253،281

-،4،941،438ا928،6.3،321،334،366،293،5.4،9.4،413،4

الصلاحابنمقدمة،3/03،54،63،97،113،135،272،192وجزء

272،192.

.918ص:اصقوامممنالعواصم،3/314:النبلاءاعلامبس-21(

الابق.الموضع،النبلاءاعلاملبر-)3(

.4/86:التهذيبتهذيب،121ص:ال!صالتذهيبخلاصة-)4(
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.لا)1(:فقال؟الخطاببنعمرأدركتهل،المستببنسعيد

لا،:قال؟عيمرمقسماعلسعيديصح:يحيىلابنهوقيل

.)2(نمقربنالنعمانينعىالمنبرعلىراهرؤيةالا

أهلأرولم،عمرمقسمعنهأويروى:عمربنمحمدوقال

.)3(رووهقدكانواوان،ذلكيصححونالعلم

عمر،عنسماعهيصححونالعلمأر-أهللم:الواقديوقال

.)4(رووهقدكانواوان

.وراهعمرمقسعيدسمعلقد:أحمدالاماموقال-2

عنالمسيببنسعيد:حنبلبنئمحمدقلت:طالبأبوقال

عمر،رأىقد،صجةعندناهو:قال!اروايتهفيأي-حجةعيمر

الحاكم:قال؟يقبلفمن،عمرعنسعيديقبللماذا،منهوسمع

.()بالجنةالمبشرينالعشرةمقبعدهفمنعمرأدرك

بالرؤيةتصرحعمرعنسعيدمنرواياتالقولهذاويؤيد

أحدبقيماكلمةعمرمنسمعت:سعيدقال.بالسماعأو

أنتاللهم:قال،الكعبةرآىحينعمركان:غيريسمعهاحي

.5/-12:سمدابنطقات)ا(

بمدها.وما4/85الظيبتهذيب-)2(

.911لم5:سمدابنطبقات3(-)ا

الابق.المكان،الهذيبتهذيب-)4(

الحثيث:الباعث،4/85:التهذيبتهذيب،4/7:الذهببىتاريخ)5(

.291ص
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.()1السافىمومنك،السلام

لاأجد:يقولوهوالمنبرعلىعهـرسمعت:أيضاسعيدوقال

.)2(عاقبتهالا،ينزللمو،أنزل،يغتسلفلم،جامعأحدا

أبيعلىصلىعنهاللهرضيعمرأنالمسيبابمنوروى

.أربعا)3(عليه3جروبموالمنبرالةبربينبكر

الىيقبضاأنفيهاحجالتيالسنة9نيدعاءهعسركلنوروى

.)4(الله

علىعنهتعالىاللهرحميالخطاببنعهـرا!هـشا:سعبدوقالى

سيكذبونأقواماأعلماني:-ا!دينةمنبريعني-المنبرهذا

أزيدأنأكرهنيأولولا،نالقرافيليس:ويقولون!مبالرص

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأدورقةاحرفيلكتبتالقوانفي

هذا:حجرابنقال.رجصتوأنا،بكرأبوورجم،رجمقد

.)5(مسلمشرطعلىالاسناد

بنسعيدأنعمرمنسناعهبقإنفيالسايينللرأقييرتقدفيوالواقع

مهـوياتهفتلقف،كبيراحباوأحبها،عهـمربشرصيةفتنالمسميب

."عمرراوية":لهقيلحتى،عفصدرماوكل،واراءه

.5/012:سمدابنطبقات)1(-

السابق.المر!ح-)21(

-58!ط:الحلفاعتاريخ-)3(

.4/86يبالخهلىتهذيب،-9ص:السابهتالمرجع-41(

.2/174الاولياعحلية،4/88:التهذيبتهذيب-)5(
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وذكاثهالمدهشةوحافظتهالقويةسعيدذاكرةمثلعلىعجبولا

وبعض،عمرشخصيةيدكرأن:الصغرمنذونباهتهالمفرط

انهاذ،سنواتثمانيعمرهيافعصبيوهو،المنبرعلىأقواله

عشرخلافتهواستمرت،عمرخلافةمنمضتالسنتينعرفناكماولد

دون،المروياتبعضفيسماعهنرجحلهذا.أشهرواربعةسنوات

معين:بنيحيىقال.عددهافيالمبالغةأو،ذكرهافيالاغراق

المنبر،علىهرا:الرازيتمصابووقال.صغيراوكانعمررأى

.مقرنبنالنعمانينعى

:عثهانمقل!ه"!

عنه،اللهرضيعفانبنعثمانمنسعيدسماعثبتلقد

يخطبوهو-يقولعنهاللهرضيعثمانسمعت:سحيدقال

لهم:يقال،اليهودمنبطنمنالتمربتاعأكنت":-المنبرعاى

عليهاللهصلىاللهرسول*لكفنلغ،إربحفابتعته،قينقاعبنو

.")1(فكلبعتواذافاكتل،اشتريتاذا،ياعشان:فقال،وسم

:أببهعناروايةباقفرده

بنحز!ن،فلمالمسيببيهعنألروايةباالمستببنسعيد.نفرد

.وغيرهما)2(تابعيولاصحاييمن،ء!رهعنهيرو

)1(

هـ-913.

هـ.ا035،حلبط،278ص:الصلاحابنمقدمةثرح

حلب،ط،287ص:الصلاحابنمقدمة،602ص:الحثيتالباعت
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ته:نلامذ-6

محمد،اببهأشهرهممن،كتهبخلقعنهوروىسعيدعلىنتلمذ

وعمرو،الزهريشهاببنومحمد،عمربناللهعبدبنوسالم

وسعد،الزنادوأبو،نمرأبيبنوشريك،وقتادة،دينارابن

سعيدبنويحيى،الاشجبنوبكير،مرةبنوعمرو،ابراهيمابن

وعبد،الرحمنعبدبنوطارق،هندأبيبنوداود،الانصاري

المجيدوعبد،سلمةبنالخالقوعبد،شعبةبنجبيربنالحميد

جعفروأبو،كيمةبنعمارةبنمسلمبنوعمرو،سهيلابن

بنويونس،عتبةبنهاشمبنوهاشم،المنكدروابن،الباقر

ويونس،شهاببنوطارق،عطءبنعمروبنومحمد،يوسف

حميدبنالرحمنوعبد،الحسينبنعليبنومح!مد،يوسفابن

.)1(وغيرهم،صيادبناللهعبدبنوعمارة،الزهري

:(بعينلتااسيد):عالعلطعندولأنت!4م-7

فيالشيرازيالزاهدخفيفبناللهعبدآبوالشيخقال

:يقولونالمدينةفأهل،التابعينأفضلفيالناساختلف:لهكتاب

وأهلبمالقرنيأويس:يقولونالكوفةوأهل،المسيببنسعيد

.)2(البصريالحسن:يقولونالبصرة

تهذئقب،4//4:الذهبىفاريخ،121!!:الكمالتذهيبخلاكة-11(

قتيبةلا،نالمعارف،256ص:للثهاريالحديثمصطلح،4/84:التهذيب

.1/188:الجنانمرأة،484ص

.491ص:الحثيثالباعث،274ص:الصلاحابنمقدمة-)2(
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اقليمية،صبغةلهالذيالاختلافهذاعنالنظروبغض

من،منازعهماخنلافعلى،قاطبةفيهالناسشهاداتسنذكر

والمحدثين،التابعينمنلهوالمعاصرين،والصحابة،الخلفاءمن

بعين.الظأفضلبحقكانأنهلنتبين،المؤرخينوكبأر،والفقهاء

جميل:صحلاجمطةلإهاد-ا

مسألة:عنسألهلرجلعنهمااللهرضيعيربناللهعبدقال

ففعل،فاأخبرنياليارجعثم(،سعيدايعني،فسلهذاكأئت

عمرابنوكان.العلماءأحدنه3!خبركألم:فقال.وأخبرهذللب

المسيب،بنسعيدسلوا:قالعليهيشكلالشيءعنسئلاذا

المفتين.أحدواللههو:عنمهوقال.الصالحينجالسقدفانه

وسلماللهصلىاللهرسولهذارأىنو:عنهلاصحابهأيضاوقال

.)1(لسره

صالجراتغديخاليفةاعننرأؤء-ب

وكان،مروانبنيملوكمنالجبارينعلىمتقدماسعيدكان

مروانبنالملكعبدوبخاصة،اخلفاءاأعينفيوتقديرجلالةذا

العزيز.عبدبنوعمر

سعيديسألحتىبقضاءيقضيلاالعزيزعبدبنعمرفكأن

حتىفجاءهفدعاه،يسألهانساناالمهفارسل،المسيبابن

:المقهاءطبقات،2/375:ا،عيانوفيات،5/141:سعدابنطبقات-)1(

،1/185الحفاظتذكرة،4/5:الدهبيتاريخ،4/84:التهذيبتهديب،24ص

.1/185:الجنانةمر2
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فييسألكأرسلناهانعما،الىهـسولأإخحا:عسرفقاقءدخل

تينييأالاعانمبالمدينةكانما:أيكاعسرويال.)1(مجلسلط

.)2(المسيمسبنسعيدعندإعاوأوتى4ـ،بعليه

بعد!م:ومنلهالمعاصرفىتنركببة-ب

واتباعلم،التابعينتابعيمنبعدهمومنالتابعونتكلم

وجلالةعليهموتقدمهسعيدوعلمبفضلولثهدوا،بعينالتاتباعأ

بينهم.قدره

.)3،المتقنينأحدواللههو:عسرابنمولىنافعقفال

بنسعيدكان:قالالجسحيرووسى،تةدامةوحدث

أحباء)4(.وسلمعليهاللهصلىاللهرسولوأصحابيهتيإصميبا

مطعمبنجبيربنمحددشهدت:ليهـثالحوإيإاباتأ!وقا

.)5(المسيببنسعيديستفمي

مييمونأيأبيهعن(كلهرانبنميسون)بنوعصوعن

الىلمحدمعت،المدينةأهلأعلممعنأتفسا،المدينةصدمت:قال

.)6(المسيببنسعيد

.5/122،2/382:سعدابنطبقات-111(

.2/44:الصفوةحفة"الابقالمكاق،سعدابنطبقات-21(

.4/84:التهديبتهذيب-3(1إ

.5/141،2/937:لعدابنطبقات-)4(

اهـ،بق.المرجع-)5(

.2/381:سعدابنطبقات،الابقالمكان،التهذيبتهذيب-)6(
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تقدمهبمنالناسأعلم:الحسينبنعليالعابدينزينوقال

.إا(روايتهفيوأقضلهمالاثارمن

.)2"التابعينافقهكان:موسىبنسليدانوقال

ائعلم،طلبفيكل!االارضطفت.الشامفقيهعحولقال

سعيد:أيضاوقال.المستببنسعيدمنأعلمأحدالقيتفما

.العلماء)3(عالمالمسيبابن

منأعلمرأيناما:وغيرهمومكحولوالزهريقتادقوقال

وأنا،حججسبعجالسته:ايضاالزهريوقال.المسيبابن

عمربقضاءالناسأعلمسعيدكان.غيرهعلماأحدعندأظنلا

المدينةعلمعلىافالبهوفكانسعيدالزمت.وعثمان

.(4)تىلمستهاو

منه.والحرامبالحلالأعلمرأيتما:أيضاقتادقوقال

العلماء،منأحدعلمالى-البصريأي-الحسنعلمجمعتما

كتبشيءعليهأشكلاذاكانأنهص*!،فضعليهلهوجدتالا

مرآة،25صالفقهاءطبقات،238،5/121/ا:لمدابنطيقات-)1(

.1/185:الجنان

.4/85النهذيبيبتهلى-)2(

البداية،السابقالمكان،التهذيبتهذيب،4/5:الذهبىتاربخ-)3(

-512/ا:لمدابنطبقات،9/69والنهاية

سصدا،نطبقات،1/54:الحفا!تذكرة،1/185:الجانمرآة-)4(

.1/201:الذهبكذرات،4/5الذهبيتاريخ،5/383

-89-



.(9(يسألهالمسميببنسعيدالى

وأعلمنا،سيدناهو:عيمربنومحمدمح!مدبنالقاسموقال

.وسيدنا)2(خيرناهو

منأفقهمن:ومكخولالزهرفيسئل:الاوزاعيوقال

.)3(المسيببنسعيد:قالا؟لقيتما

عالمالمسيببنسعيد:أميةبناس!عاعيلوقال

.العلماء)ث(

انمدينة،فأتينا،حججت:العصريعبادبنشهابوقال

.المسييتبره(بنسعيد:ففالوا،المدتةأهلأعلمءنفسألنا

.)6(امامثقةقرشيمدني:زرعةابووفال

فيأثبتهموهو،منهأزبلالتابعينفيليس:-اتمابووقال

.(7(صريرةبيأ

الذهبي،تاريخ،1/55:الحفاظتذكرة،السابقالمكانالجانة2صر-11(

12اصالكمالتذهيبخلاصة،السابقالمكان،الذهبشذرات،الابقالمكان

السابق.المكان،التهذيبتهذيب

.25ص:الفقهاءطبقات،السابفةالمراجع-)2(

بعدها.وما9/99:والنهايةالبداية-3(ؤ

.2/937:سعدابنطبفات-)4(

الكمالتذهيبخلاصةوانظر،2/381،5/122:سعدابنطبفات-)5(

.121ص

.901/-:والتهايةالبداية،4/86:التهذيبتهذيب-)6(

.السابقانالمرجصان-7(لم

-!!-



علماأوسعالتابعينفيأعلملا:المدينيبنعليوقال

عنديوهو،بهفحسبك،السنةمضت:سعيدقالىواذا،منه

.)1(التابعينأ-ل

د-!ا!فقهاءله:

عندناالمسيتبنسعيد)2(ارسال:الشافعيالامامقال

)3(.حسن

.صحاحهيسعيدمرسلات:حنبلبناحيمدالاماموقال

ة!:لهفقيل،المسيببنسعيدالتابعينأؤضل:وقال

.والاسود)4!وعلقمةالمسيببنسعيد:فقال،والاسود

يرسلكانعمربناللهعبدأنبلغني:مالكالاماموؤال

لابنيقالدانو،وأمرهعيمرنتعا!إعضعنيسألهبالمستابنالى

.يتعلمها)"9عيمرأقضيةيتبعكان4!انه،عيمررواية:المستب

راويةالمستباين:يقالكان:قالسعيدبنيحيىوعن

التهذيب:يبتهلى،1/،5:الحفاظنزكرة،ا.-2ص:الذهبثذرات-)1(

.9/001:والنهالةالبداية،،/85

الذيالصحابيذكربدونالحديتالابعيروايةهو:الارسال-21(

صلىادلهرصولقال:اقبعييقولبأن،وسلممعليهادلهصلىالنبىعننقله

ودلم.علإ"اللة

.94ص:الصلاحابنمقدمة،9/001:واككايةاليداية-)3(

السابق،المكان،والنهايةالبداية،274ص:الصلاحاونمقدمة-لم/،(

.4/5:الذهبيتاريخ،121ص:ال!صالتزميبخلا!ة

-4/5:الذهبىتاريخ،4/86:التهذيبتهذيب-)5(

-..1-



.واقضيته)؟أئمحكامهالناس!حفظثانلانه:ليثقال.عمر

اصا!رجلاسعيدكان:ا.لعجلياللهعبدبنأحمدوقال

،دينارأربعمائةبضاعةلهوكانت،العطاءيأخذلاكان،فقيها

.أعور)2(وكان،الزيتفي،ءتجروكان

أ4رخين:كبارةبشهاد!لخالدينسجلفيهـ-

جامعاسعيدوكانثي):الكبرى)3(الطبقاتفيسعدابنقال

ليا،عا،عارش،نامأمو،مفتيا،فقيها،نستا،يثلحداكثير،.نقة

.("قيعار

ساداتمنكان:الثقات:كنابهفيالبستيحنانابنوقال

هأ!وكان،وقضلا،وعبادة،وورعا،ودينا،فقهاالابع!ن

!ربعينمنبالصلاةنوديما،لرؤياالناسوأعبر،الحجازهل6

:حنانبنيحيىبنمحمدوقال8المسجد)4"فيدوسعالاسنة

بنسعيدالفتوىفيعليهمالمقدم،دهرهفيبالمدينةمنرأسكان

.الفقهاء)5(ففيه:يقالو،المسيصب

سعيدمحمدأبوقاما:الاولبإء)6(حليةفيالاصبهانيوقال

.5/141،2/381:سعدابنطبقات-)1(

.ا-9/.:والنهايةالبداية-(لم2

)3(-5/143.

.63ص:الامصارعلماءناهير،4/87التهديبتهدرب-)4(

.5/121،2/937ةسعدابنطبقات)5(-

)6(-2/161.

ا-0-ا



اخن،الممتحنينمنكان،المخزوميحزنابنالمسيبابق

وغة،وجماعةعبادةصاحب،لائملومةاللهفيتاثخذهؤلمم

والجهالاتالمعاسإىومن،سعيدابالطاعاتكاسمهوكان،وقناعة

.بعيدا

التابعينسيدكان:)1(الاعيانوفيات،نيخلكانابنوقال

الحديثبينجمع،بالمدينةالسبعةاءالفق!أحد،الاولالطرازمن

وقإاصأإييبنسعدسمع،والورعوالعبادةوالزهدوالفقىه

عنهما.اللهرضيهريرةوأبا،ا)زهري

اجلإ،المدينةفقيه،الاسلامشيخ،الامامهو:الزإهبيقالو

قوالا،الدينمتين،الحرمةوامر،العلمواسعكان،التابعين

.)2(مدافعةبلاالمدينةعالم:أيضاوقال.النفسفإقبه،بالحوإ

.،3(الاطلاقعلىالتابعينسيد:كثيرابنعضهوقال

علىالمجمعالسيدهو:)4(الجنانمراةفياليمنيوقال

السي!بعدتابعيسيدكلسماالذيوامامتهودهـ!زغهجلالته

القرني.أويس:باللهالعارف

(1)-2/375.

.4/؟:الذهبىتارييم،ا/؟5:الحفا!رة3تذ-)2(

.9/99:وا)خهايةابىداية-)3(

.1/185-)؟(

لإ--20



وفاضلهموفردهمالتابعينعلهاءرأس:عنهالحزرجيوقال

وفقيههم)1(.

،الاثباتالعلماءأحد:عنهالعسمقلانيحجرإناوقال

انفقوا،(نيةالثاالطبقةاي)نيةالثاكبارمن،الكبارالفقهاء

:العمادابنعنهوقال.)ىالمراسيلأصحمرسلاتهأنءلى

.فيها)3(صنفوقدالحصرتفوتثرهوصامناقبه

وأحد،التابعينسيد:فقالالزركليلهترجموأخيرا

.والورعوالزهدوالفقهالحديثبينجمع،بالمدينةالسبعةالفقهاء

أحفظوكان.عطاءيأخذلا،بالزيتالتجارةمنيعيشوكان

راوية:سييحتى،وأقضيتهالخطاببنعمرلاحكامالناس

.عمر)4(

:الؤآنقفههبيرفيءياله-8

عنهمتلقواكما،الصحابةعنالقرآنتفسيرالتابعونتلقى

بالاستنباطذلكبعضفييتكلمونقدكانواوان،السنةء!م

بالاستنباطالسننبعضفييتكلمونكبا،والاستدلال

.والاستدلال

.121ص:الكمالتذهيبخلاصة-)1(

بعدها.وما1/5.3ةالتهذيبتقريب-)2(

.1/301:الذهبضنرات-)3(

.3/551:الاعلام-14)

-3-ا-



مكة،أهل:همبعينالتاعلماءمنبالتف!سيرالتاسر-وأع!م

وعكرمة،باحربيأبنءوعطا،هدكهـمجا،ءباسدنادسحابأنيملا

وعلماء،مسعودابنأصحاب!نالكوفةوأهل.عباسرابنمولى

الامامعنهأخذالذيأسلمبنزيدمثلالتفسيرفيالمدينةأهل

بنوهب.اللهوعبدالرح!منعبدابنه!يركعاعنهوأخذه،التفسيراك!ا

اللهصلىالنبيعنوالنقلبالى!ثوريكونأناماوالتفسير

يكونأنواما،بعينوالتابةالصحامنعيرهعنأو،وسلمعليه

.()1يلواصأاوحاا/،ست:باوجم!ألربا

،غيرهولاباجتهادلهيتعرضأنلأحدلي!الاولوالنوع

الثانيالنوعوأما.النزولأسبابمثلالروايةابمنلانه

ماوهو:جزمولاقطع6بابالدليلالمحتملاتأحدترجيحؤهو

ماكان:التفسيروخير.نالقرانيبمعاالعاملونالعليماءاستنبطه

ومبينة-انللقمشارحةلأنها،النبويةبالشةزنم،نفىهبالقران

"معه)2(ومثلهنالقراأوتيتاني":وسلمعليهاللهقالصلى،له

محندالقرائنمنشاهدوهلماأدرىؤانهم،ا)صحابةباقوالبرم

ثم.الصالحوالعمل،التامالف!منليهاخشصواولما،نزوله

اصلبلاوالاجتهادبالرأيالتةسيريجوزولا.التابعينبأقوال

71و،بعدها2وما7مى:تيمية،بناخفسبالشأسفي!ت-ءراصع-أالما

برعدها.وص،23و،بعدهاوما

عتهاوررضممديكرببنالمقدامعنواترمذفيداودابورواه-)2(

.(1/091:الاصولص،معأ

-4"ا-



"علم)1(بهئكليسمابقفولا":تعالىاللهقال،عليهيعتمد

فليتبوأعلمبغيرالقرانفيقالمن":وسلمعليهاللهصلىوقال

أرضأي":عنهاللهرضيبكربوأوقال،"النار)2(رونمقعده

")3(أعلملامااللهكتابفيقلتاذاتظلنيسمهاءوأي،تقلني

فاصاب،برأيهالقرانفيتكلممن":وغيرهداودأبووروى

فتكون،عليهيعتمددليلبلارأيامإناذاأي"أخطأ)4(فقد

دلايلالىالمستندالرأيأما.بهاعبرةلاصدقةاتفاقيةاصابته

عنالسلفمنجماعةتحرج؟لهذا،احدمنانكاربلافجائز

.به)5(لهملاعلمماتفسير

علممالاتفسيرمنيتحرجممنالمسيثبنسعيدكانولقد

دليل.بدونالمحضبرأيهالقرانفيالقولمنويتهيب،بهله

فيأقوللا:فقال،اللهكتابمنيةاعنالمستبابنسئل

.التفسير(7(فيعنهئقلماقلولهذا.شيئا)6(القران

اهـ.الاسسورةمن36الاية-)1(

عن!هما.اللهرضىهباسابنعنالترمذيرواه-)2(

الحلبى.البابىط،1/35-لطبريتضير-)3(

منه.اثهرضجنادةبنجندبعنوالنائىوالترمديداودابورواه-)4(

بعدها.وما.42،47،94،5ص:التغس!اصولفيمقدمة-5(ؤ

ط،ا/36الطبريكفس!،238/ا،ا5/37:سعدابنطبقات-)6(

الحلبى.البابى

.4/991:النتلا*اعلامسبر)7(-

-5-ا-



من7لثربهوالاهتمامالفقهفيي3بالرالاقتاءعلىأجرأوكان

نسألكظ)):قاليزيدأييبنيزيدعن.نالقراتفسيرفاول

واذا/الناسأعلموكان،وا!رامالحلالعنالمسيببنسعيد

."يسمعلمكأنه،سكتالقرانمنيةاتفسيرعنسالناه

منيةاعنتسألنيلا:فقال،القرانمنيةاعنرجلولىأله

يعني،منهشيءعليهيخفىلاأنهيزعممقوسل،القران

المدينةفقهاءأدركتلقد:عمربناللهعبيدوقال.)1(عكرمة

الله،عبدبنسالممنهم،التفسيرفيالقولليعطمونوانهم

.)2(ونافع،المسثببنوسعيد،محمدبنوالقاسم

مقالمفسرينأشهرمنبهانا%ابنأنوالحقيقة

الصحيحةالاثاروهذه.المفسرينطبقاتفيذكركهأالتابعين

الكلامعنتحرجهمعلىمحمولة،السلفأئمةعنشاكلهاوما

لغةذلكمنيعلمبماتكلممنفاما.بهلهمعلملابماالتفمسيرفي

أقوالوغيرهمهؤلاءعنرويولهذا.عليهحرجفلا،وشرعا

،علموهفيماتكلموالانهم،الأقوالبينمنافاةولا،التفسيرفي

كما،احدكلعلىالواحبهووهذا.جهلوهعماوسكتوا

به،لهعلملاعماالسكوتيجبكمافانه،)3(تيميةابنقال

تعالى:لقولهيعلمهمماعنهسئلفيماالقوليجبفكذلك

.54ص:أصولالتفرفيمقدمة،بولاقط،1/28:الطبريتفىس-)1(

.الايقانالمرجعان-)2(

.55ص:التفسيمأصولفيمقدمة-)3(

-ا60-



منيلمروايثلحداءفيجاولما،"(1)نهتكتموولاسللنالتبيننه"

بلجامالقيامةيوماللهألجمه،فكتمه،علمعنشلمن":طرق

."نار)2(من

المسيب،ابنوأقوالراءباالتفسيركتبزخرتولهذا

يأتي:ما-والاستيعابالحصرلا،المثالسبيلعلى-ومنها

:المنؤلا!ن!فسيرفيأقواله-ا

الموتكمأحدحضراذاعليكمكتب":تعالىقولهفي

نا:سعيدقال"والاقربين)3(للوالدينالوصيةخيراتركان

بالنسخالقوللأن.)4(المواريثيةانسختهامنسوخةالآيةهـذه

فقط.والنقلبالدليلوانما،ادعاءيكونلا

قال"دعان)5(اذاالداعدعوقاأحيب":تعالىقولهوفي

بدعوقاللهيدعومؤمنعبدمنما:هووقولها،تماماعائشةبقول

لماذا،الآخرةفيلهتؤخرأو،الدنيافيلهتعجلحتىفتذهب

وقنوطه؟عجلتهوكيف،أماهيا:قلت:عروةقال.يقنطأويعجل

.عمرانآللورةمن187الاية-)،1(

حديثمنوالحاكم،الاربعالسننوأصحاب،مسندهفياحمدرواه-)2(

.يرةهرابى

.البقرةسورةمن018الاية)2(-

-2/17:كألابنالتضعمدة-)4(

.البقرةلورةمن186الاية-)5(

-701-



.أجب)1(فلمودعوت!خطفلمسالت:يقول:ذإلت

ابتغاءنفسهيشريمنالناسومن":وجلعزقولهوفي

صهيبأقبل:أسافقا،نزولهاسببسعيدروى")2(اللهمرضاة

قريش،مننفرفاتبعه،وسلمعليهاحهصلىالننينحومهاجرا

معشريا:قالثم،كناتنهمافيوأنثل)3"،راحلتهعنفنزل

لاتصلون-والله-نتموأ،رجلاأرماكممننيأعلشمقد،قريش

فيبقيمابسيفيأضربثم،كناتنيفيسهمبكلأرميحتىالي

ماليعلىدللتكمشئتموان،شئتمماافعلواثم،شيءمنهيدجم!

قدمفلما.نعم:قالوا.سبيليوخليتم،بنكةوقتيتي)4(

ونزلت:قال"البيعربح":قادوسلمع!لصهاللهصلىإنبيا

.)5(الآيةهذه

اخدثأنبلغه:البقرة)6"سورةلىالد-ينيةاعنوقال

.)7/الدينيةا:لعريبرباانالؤ

الصلواتعلىحافظوا":ائوسطىالصلاةتفسير،نيوقال

.1/921،في!ابنتف!ءس-)1(

.البقرةسورةمن7-2الاية-)2،

ترابها.استخرج:البئرانثل)3(-

ناقة.أوشاةمنا.قتنىمل:وطقتئة،اكتسبتمل:العنية-)4(

\.لم2/7)5(-عمد!ا(لتف

.البقرةلورةمن282الاية-)6(

.2/002:التفب!عمدة-)7(

-8.1-



بهممتوأنابعينهالاالخمسمنواحدةهي((الوسحلى)1"والصا،ة

كان.العشراو،الشهراوالحولىفيالقدرليلةأبهثتكما،فيهن

الدصلاةفيمختلفينوسلمعليهاللهصل!اللهرسولىأصحاب

.")2(أصابعهبإثوشبك-هكذاالوسطى

كنابفيببعضرأولىإعضهماالارحاوأولوا"يةاءنوهفاط

أتاتهم،غيررجالايتبنونالذينفيالأيةهذهنزلت:"(3(الله

ورد،الوصيةفينتصيبالهمفجعل:فيهماللهفأنزلى4يورثونهم

للمدعيناللهوأبى4عمبةوالعالرحمذفيوبالمواليالىالميراث

الوصجة)4(.مننصيباليمجعلولكن،وتبناهمادعاهممهـمنميراثا

نشوزابعلهامنخافتامرأةوان"يةانزو!سببوذكر

رافععندكانتمسلدمةبنسحمدبنتأنوهو:(،(اعراضا)او

طلاقها،رادقأ4غيرهأوكبرااما4أمرامنهاهفكر/خديبمنا

.)6"الآيةفنزلض،(،لكبداماليوالمحسم!تطلقنيلا:فقالت

يحكيموكحتىيؤمنونلاوربكفاك":تعالىقولهفيوقالى

يةالا-111.

ن!ب-)2(

فينبتلما،الحعر

.سمضا!من

الآيهد-)3(

اعمدة41(-

-ا؟ية15118

ءصدذ-)6-ا

.ذلبقرارذ-ومن382

كلاةإنها:العلماءعداكاجحاول!ن.1/492:!!ابن

الاواخرالعرفيالقدرليلةانعلىتالمحدثوجمهوريماهـخة

لى.الانفسورةمن7

بعدها.وما316/ا:لتهص.

.الشاءدورةمنا2

في!ابنتص"،4/9:التفب!

-9.1-
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بنوحاطب،العوامبنالزبيرفينزلت")1(بينهمشجرفيما

وسلمعليهاللهصلىالنبيفقضى،ماءفياختصما،بإتعةأبي

.)2(سفلالاثمالاعلىيسقيأن

الخ!رانمامنواآالذينأيهايالا:سبحانهقولهفيوقال

بالشاةاللحمبيع:الجاهلية%هلميسركان:"والميسر)3(

.(4)تينلثصااو

عليكمامنواالذينأي!أيا":وجلعزقوإ"فيوقال

،بالمعروفأمرتاذا:")5(اهتديتماذاضلكلنيضركملانفسكمأ

.)6(اهتديتاذاضلمنيضركفلاالمنكركنونهيت

اللهولكن،رميتاذرميتوما":تعالىقولهفيوقال

أحد،يوموسلمعلمهاللهصلىالنبىمبةفيأ..لت:)7( .....رلر"رمى

ترقوتهفيفخدشه،)8(لامتهفيوهو،بالحربة،خلفبنأبي"

،أيامبعدوفاتهكانتحتىمرارافرلىهءنيتدأدأ)9(فجعل

ا(-

-)2

-)3

؟(-

ه(-

-)6(

)ول-

-)8

-)6(

.الاعدررةمن65ا؟ية

.1/521:كنرابنتفير

-الائدةسورةمن06الاية

.2/19:كثدابنتض

.الم!ائدةسورةمن5.1الاية

.4/251:التهغيرعمدة

.الانفادسورةمن17الاية

.الدرع:للأمةا

سقط.:فرسهعندادا

-ااأ.-



بعذابالمتصلالبرزخبعذابموصولملأمالالبالعذابفيهاقاسى

.()1الآخرة

كرخيهـعنداصسالحاتاوألباقيات":تعالىقولهفيوقال

والحسد،اللهسبحان:العح!إلمحاتلمحياتالبا:(،أملا)2(وخيرباثوا

.")3(باللهالاقوةلاحولولا"،أكبروالله-اللهالاإلهولا،لثه

:والاستدلالليبا!تأوتفسمبره-2

أوائلمنيةا(الرحيمالرحمناللهبسم)البسملةاعتبر

.4(إالصلاةفيبهايجهروكان،سورةكل

:فقال"العالمينرب":الفاتحةسورةفيتعالىقولهفسر

.(البر)فيوأربعمائة،البحرفيفستمائة،"مةألف:العالمين

انما:يقولاحتىأحدمنيعلمانوما":السحريةافي

حلاالساحريسألأنسعيدأجاز"تكفر)6(فلافتنةنحن

.)7(لسحره

الذينهبأ:"غفورا)8(ابينللاوكاننهفا":تمالىقولهفسر

لا(-

-)2(

-)3(

-)4(

-)5(

-)6(

-)8(

.2/692فيهـ:ابنتض

الكلهف.دورةمن46الاية

.3/85:فيابنتفسير

.5/133:سعدابنطبقات!1/16:فياانتبس

.1/24:يخرتبهـابن

.البقرةلورةمن2.1الاية

.1/148:كثيرابنتب

.الاسراءلورةمن25الاية

ا-ا-ا



قصدا)1(.شيء9نييعودولا،يتوبثميذزبثم،يتوبثميذنب

مناسنميسرفماأحصرتمفان"آيةفيالاحصاروفسر

.كسر)م(أومرضأوعدومن:الاحصار:بقوله")2(الهدي

يأ:")4(شنتمأنىحرثكمتوافأ":تعالىقولهفيوقال

فبالنساءاتيانفيحدم.المفسرينمنكثيرقولوهو،القبلفي

.ادبارهن)5(

:"(6(لايمانكمعرضةاللهتجعلواولا":لىت!اقولهفيوقال

.عليها)7(كفارةولا،معصيةفييمينلا

تربصنسمائهممنيؤلونللذين":الايلاءايةفيوقال

رجعية،طلقةأشهرالاربعةبمضي"طلمقانها:"أشهر)8(أربعة

الاربعةتمضيحتىشيءعليهفليس،تهامرأمنالرجللىآواذا

.طلق)9"والا/فاءفان،فيوقف:أشهر

ثلاثةباتمسهنينربصنوالمطلقات":يةاونيالاقراءوفسر

.2/165:ا،ولياءحلية)1(-

.البقرةلورةمن691الاية-21(

.2/54التهـضيرعمدة-"3(

.البقرةلودةمن223ا!يرة-)4(

.1/265:في!ابنتة-،2/201ال!هـعمدة-)5(

.البقرةلودةكلن224ية71-)6(

.2/401:ال!-عمدة-)7(

زونجهمدة.يجامعا،لرجلاحلفةوا،يلاع.البقرةسو:ةمن226ية71-)8(

1/268:يهرابنتفسر-)9(
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.)3(الحيضنهابأ:"قروء)1(

:"به(3(افتدتفيماعليهماجناحفلا":تعالىقولهفيوقال

يراجعأنللمخالعوليس.أعطاها)4(مماأكثريأخذأنيجوزلا

.رضاها)5(بضيرالعدةفيألمختلعة

تحل9فاطلقهافان":وجلعزقولهفيقالأنهعنهونقل

منالمقصوديحصل:")6(غيرهزوجاتنكحتص،بدمن)5

علىكتيرابنوعلق.)7(نيالظعلىالعقدبمجردللاولتصليدها

الذيهونفسهسعيداأناذ،نظرع:4صحتهوفي:بقو)5ذإك

."عسيلت!ويذوقعسبلهته.ؤرزوقحتى":حديثروى

أربعةبأنفسهنيتربصق":الوفاةعدةيةأفيقتادةوسأ)5

.)!(لروحاينفخفيه:لقا؟سالعثلباروا:لهقوة")8(وعشراشهرأ

السيد::قال"وحصئورا).1(وسيدأ":تعالىقولهوفي

.(11(العالمالفقيههو

.البقرةسورةمن228ية71-!ا(

1/027:كنيرابنتغس!-)2(

.البقرةهـورةمن922ا؟ية-)3(

والافعي.مالكقولوهو،1/275:كثرابنتغس!)14-

ربعة-الاالانمةقولوهو،1/276كثرابنتفس!-)5(

.البغرةسورةمن.23الاية-)6(

.2ا/77:كثرابنتفسير-)7(

.البغرةسورةمن234الاية-)8(

.ا/هـ28:كثيرابنتغس!-9(ألم

.عمرانل2سورةمن93الاية-1().

انغواحشمنالمعصومهو:والحصور.1/361:كثيرابنتور--1()ا

.ذورات

8-م-311-



:قال(،(1(أرضعنكماللانيوأمهاتكم":الرضاعيةاوفي

هذهفيالمحصناتنفسيرفيوقال)2(يحرمالرضاعمجردان

لمأ:ايمانكمملكتماالاالنساءمنوالمحصنات:،"نفسهاالآيةا

يمينكملكتماالا،نكاحهناللهمحر،الازواجذواتهذه

.طكقها(3(فبيعها

الاجنباولا"بيةافيالمسجدمنالجنبمرورفيوقال

.)5(يجلسولامراالمارءيمر:"(4(سبيلعابري

الكتابأوتواالذينوطعام":يةافيالنصارىذبيحةوفي

.)7(تغلببنينصارىبذبيحةبأسايرىلاكان"لكم(6(حل"

البحر،صيدلكمأحل)/:ايةفيالبحرميتةوفي

.)9(فماتعنهحسراوكأحياإلفظهمامهطعا:قال."وطعامه

اسميذكرلمممااولاتاع!لولا:يةأفيالذبيحةعلىالتسيميةوفي

يفر،لمنسياناالذبيحةعلىالبسملةتركان:قال").1(عليها!ثه

.تحل)11(لمعمداتركهاوان

النس!.صورةمن23*ية-)ا(

مسالةفيالجعهورخالف-1/946،474كثرابنتض-3(-)2

البائع،عننانبالمتريلان،لهاطلاقاليىالامةبيعان:فقالوا،الامةبيع

عنها.مسلوبةوباعها،المتفعةهذهملكهعناخرجقدكاناجائعوا

.النساءسورةمن43الاية-)4(

-1/1.5:كنرابنتفسر)5(-

-الماندةامورةمن5الابة-6(ل

.2/02:كثرابنكغسر)7(-

.المائدةصورةمن69يلابة-)8(

.2/101:كنرابنتفس!)9(-

.نرامالاء!ورةمن121الاية-)01(

واحمد-مالكءفهبوهو،ا2/07:كيرابنت!.-1()ا

-141-



منه،أمنةالنعاسيغشبمممإذ":تعالىقولهوفي

أصابهمطشقٌانه:ؤال"ماء)1(السماءمنعليكملو.ينز

.بدر)2(يوم

،)3(ينالمهاجرمنالاولونبقونوالت":نهسبش!قولهوفي

عليهاللهصلىاللهرسولمعالقب!نينالىصل!واالذينهم:قال

.)4(وسلم

(،:إه(ومعينقرارذاتوةرالىويناهماآو":يةآثيوقال

قولهوض.اليهاوأمهبىناسيدوىانه-أأي،دثق)6(هي

بقلباللهأتىمنالابنونولاهـالينفعلايوم":تعالى

قلبوهو،الصحيحالقلبهو:السليمالقلب:فقال")7(سليم

في":تعالىاللهقال،مريضوالمناؤقالكافرقلبئمن،المؤمن

فيالخبءيخرج":وجلعزقوإ"وفيإ")8(مرضقلوبهم

.الماء)01(هوال!ء:قال")9"والارضالسموات

-الانفالصورةمن1اا؟بة-)ا(

الضعيف.المطر:والطثى،2/292:كثررابنتفسير-)2(

التوبة.صورةمن0.ا*بة-31(

-2/383:يخرابنتفسير-4(ل

.المومتونصورةمن.5!ية-له(

.3/246:كثرابنتفسير-6(ل

.الشمراءصورةمن98ا؟ية-)7(

.3/933:شابنتفسير-)8(

النمل.صورةمن25الاية-19(

3/361:كثرابنتفسير-).1(

-اا5-



يأ")1(الباقينهمذريتههوجعلنا":تعالىقولهوفسر

ومافث،،سام:ثلاثةالسلامعليهنوحولد:وقال.نوحذرية

:سامفولد:ثلاثةالثلاثةهؤلاءمنواحدكلوولد.وحام

والصقالبة،الترك:يافثوولد.والروم،وفارس،العربسام

.بر)12والبروالسودان،القبط:حاموولد.وماجوجوياجوج

الطريقةعلىاستقاموالووأن":سبحانهقوهـهوفي

.)14الاسلامأي:قال")3(غدقاماءلاسقيناهم

نتكما:قاللمما)5"الحطبحمالةتهوامرأ":تعالى-قولهوفي

فا!بهايعني-محمدعداوةفبلانفقنها،فقالت،فاخرةقلادةلها

الليف.:المسدو.-النار)6(مسدمنجيدهافيحبلاامن!ةالمدته

الذي:الصمد:فقال")7(الصمدالله":تعالىقولهوفسر

.له)8(جوفلا

،المأثوربالمنقولالمسيببنسعيدتفسيرمنأنموذجهذا

التلفسير،فيحجةكانأنهعلىيدلمما،والاستنباطوالنأويل

.الصافات-ورةمن77الاية-11(

.4/12:كثرابنتفسير-)2(

الجن.سورةمن16الاية-3(ز

.4/431:كثيرابنتفسر-)4(

اللهب.سورةمن4يلاية-)5(

.4/564كثرابنتفسر-61(

.الاضلاصسورةمن2ا،ية)7(

هوالصمدأنعلىالمفسربنوأكثر.4/.57:كنرابنتفسر-)8(

.العزةفيالنهايةالىسوددهانتهىقدالذيالسيد

اء-16-



تقولوالا":للناسفيقولوالحديثالقرانيعظمكانفلقد

.)1(جميلحسنعطيمفهوللهكانما،مسيجدولامصيحف

ال!يت:فيمدنؤلته-9

روايته،عندويتأدب،النبويادحديثيعظمسعيدكان

حنطببنالمطلبدخل:المسيببنسعيدبنمحمدبنطلحةقال

عنفسأله،مضطجعوهو،مرضهفيالمسيببنسعيدعلى

أحدثأنأكرهاني:قال،فأقعدوه،نيأقعدو:فقال،حديث

.)2(مضطجعوأناوسلمعليهاللهصلىاللهرسولحدرث

اللهعبدبنبكرأييعن.معتدلاالصحابةفيرأيهوكان

،القومهؤلاءعنسئلاذاالمسئببنسعيدكان:قال

ا)!ذينولاخواننالنااغفرربنا":لنيقومافيهمأقول:قال

.)4(الآيةيتمحتى")3(بالايمانسبقونا

وسلم.عليهاللهصلىللنبيالمضحبةبطولالصحبةويفسر

نعدهملاالصحابة":قال.الاصوليينقولكلنقريبوهذا

سنتين،أوسنةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولمعأقاممنالا

.")5(غزوتينأوغزوةمعهوغزا

ففيتالمسيبابنءنهذايصحولا:العراقيقالولكن

الحديث.فيضعيفالواقديعمربنمحمداليهالاسناد

.5/137سعدابنطبقات،2/177:الاولياءحلية)1(-

الملمببانجامع،2/44الصفوةصفة،2/916:ا،ولياءحلية-)12

.2/991:وفضله

الحثر.سورةمن.1الاية-3(ل

-5/013سعدابنطبقات-)4(

.263ص.الصلاحابنمقدمة،018صى:الحنيثا.لباعت-)5(
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كانسواء،الحديثرواةأعلوممقثقةالمسيبوابن

رتبةأعلىالمسندالحديتكانوان،مرسافى)1(أومستدا

عشرةخمسالىالتابعينضبقاتالحا؟مق!مفقد.المرسلصن

،)2(بالجنةالمبشرينالعشرةسروىمنأعلاهمأنفذكر،طبقة

قولا،الصد-يقيدركلمأنهالا،المسميببنسعيدمنهموذكر

.بقيتا)3(اومضتالسنتينعمرخلا"نةفيولدلانه،واحدا

عقالصحابةمنالمكثوينأسانيدوأصح:الحاكموقال

وقال.هريرةاييعنالمسيببنسعيدعن،الزهري:هريرةةيأ

بنسعيدعنالزهريعقجاءما:الاحاديثوأصح:الذ!نجي

الاعرجس،الز*نادأبيعنجاءوما.مريرةأييعنالمسيب

بنمحمدعن،وأيوبعونابنعحنجاءوما.هريرةأبي،عن

.)4(هريرةأبيعن،سيرين

مالكابيبنيزيدطريقمنالوصيةفي5مندابنوروى

له:فقلت،بحديثفحدثني،المسيببنسعيدعندكنت:قال

عليها!ثهصلىاللهرسولالىاسنادهاتحلماهو:الم!داحديثا-)1(

التابسمدضههو:المرسلوالحديث.اذقطاعدوننتهاهالىراويهمنولسلم

لالباعتالحئيث:راجع)الصحابيذكردونمباشرةوسلمعليهاللهصلىالنبيالى

.(بعدهاوما93،47صى:الصلاحابنمقدمة،بعدهاوعا44،47ص

عو!بنالرحمنوعبدالاربعةالراشدونالشلفماءم!ة؟ل!وتاليض-)/2(

اللهعبدبنوطلحة.وقاصأبيبنوسمدزيدبنوسعيد،الجراحبنعبيدةوابو

.الهوامبنوالزير

.272صالصلاحابنمقدمة،بعدهاومأ91اصى:الحئيثالباعث-31(

.2/438:النبلاءاعلامس!-)4(

-118-



ولا،خذ،الشامأهلأخايا:فقالبهذامحمدأباياحدثكمن

.)1(الثقاتعنالاناخذلافإنا،تسال

مناليأحبالمسيبابنمرسلات:معينبنيحمرووقاذ

.)2(الحسنمرسلات

:قالوا.حسن)3(عندناالمسيبابنإرسال:الشافعيوقال

يعتبرالشافعيأنوالواقع.!مسئدة)4(قوجدهاتتبعهالانه

وأمرسلةخراوجهمنجاءتار،حجةالتابعينكبارمراسيل

كانو،العلماءاعكثرأو،صحابيبقولاعتضدتأو،مسندة

.ثقة)5(عنإلايرويلاسلالمر

فرىلا،صحاحسعيدمرسلات:حنبلبنأحمدوقال

تفةسعيدمثلومن":أيضاأحم!وقال.)6(مرسلاتهمنأصح

."الخيرأهلمن

كانكما،الحدثفيام!ام!االمسمبيبابنكان:الجه!ةوفي

عوا!ثوناج!معوفد.الروياوتعيبروالشهالتفسيرفيام!ام!ا

نقريبفيحجرابنقلا،علي!اوحرصهمسنةوحبه،و!بطهت!هم!

ا!السيل.اصجمرسلاتهانع!أت!ا:التيذيب

8013

1/54

.4/87:ببالتهلىتهديب-)1(

.4/85:السابقالمرجع-)2(

-4/86:السابقالمرجع-2(ز

.94صالصلاحابنمقدمة،48ص:الحثيثالباعث-)4(

ا-262بحدها/توم!461ص:للثافعيالرسالة،الابرقانانالمرجه-)5(

:الحفاظتذكرة4/5،:الذهتىثاريخ،9/001:والتهايةالبدايه-ا-(

.4/85:ببالتهلىكذبب،

ا-ا-9



أحاديثه:مننماذجهناونذكر

صسانهيه:-إ

كتيرامسنديهمافيأحمدوالامامالشافعيالامامعنهأسند

منوالمكثرين،الصحابةكبارءنسعيدوأسند،الاحاديثمن

الرواية.

بخمسالابهامديةفيقضىأنهعمرءنمسانيدهفمن-ا

،فييمبعشرالوسطىوفي،بعشرتليهاا)صيوفي،الابلمنعشرة

.بست)1(الخنصروفي،بتسعالخنصرتليالسي

للطاقلةالدية.يقولكانالخطاببنعمرأن":سعيدوعن

اخبرهحتى،شيئازوجهاديةمنألمرأةترثولا(العصمبةأي)

امرأةث"يورأن:الميهكتباللهرسولأنسقيانبنالضحاك

.")2(عمراليهفرجع،ديتهمنالفتبابيأنسيم

علىعنهتعالىاللهرضيالخطاببنعمرقال:سعيدوقال

سيكذبوناقواماأعلماني:-المدينةمنبر.إعني-المنبرهذا

فيأزيدآنأكرهنيألولاو،نالقرافيلبد:يقولونو،لرجمبا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأن:4ورقخرافيلكتبتنالقرا

هذا:حجرابنقال.)3(رجمتناوأ،بكرأبوورصم،رجمقد

.)-(مسلمشرطعلىالاسناد

.4220116/تصى:للشافعىالرصالة-)1(

لمقي.11المرجع-)2(

.ايا2/4:لياهـالاوحلية-)3(

4/88.؟التهذيبتهذيب-)4(

-012-



الرجم،آيمةعنته!اانايحم:قالعممران:سعببدوقال

.ن!هفذكر

!يرسولقللا:قالعلنهيرضيعصاى:سعببدوقال

مياكبقىوآخر،الاطانةالامةمن-سفلعممااول:وسالمعليهالمهصاى

فببه.خيرلاميصلورب،الصلاة

رسولسمعف:يقول!اببنعممرسوهت:سببدوقال

.ال!)إ(أذ!هبالعبب!داعننزمن:يقولوسلمطليهاههضملىأ!ه

اللهصلىالنبيأن:عقانبنعثمانعنمسانيدهومن-ب

)2("..اللهمنعزمةنهافقوموا،فاالنداءسمعتماذا":قالوسلمعليه

بطعامفدعا،المقاعد)3"ؤكبقاعداعثمانرأيت:سع:دوقال

:عثمانقالثم،فصلىالصلاةالىقامثم،فأكله،النارمص،مسته

رسولطعاموأكلت،وسلمعلببهاللهصلىادلهرسولمقعدقعدت

.)4(وسلمعليهاللهصلىاللهرسولصلاةوصليت،الله

لفدمةق!انه:()!البايبنءنيعنمس!لإلمهومن-ب

إنهصا":فقاد،وسلعقيه!هص!هنبيفالذكره.!دون!ولا

."ممنيبضعةفدمة

.2/174:الاولياءحلية-)1(

السابق.المرجع-)2(

.للوضوءمخصصمكان:المقاعد-)3(

هـ.1374ط،1/378:احمدمسند-)4(

.3/175:ليلءالاوحلجة-)15
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الثبيقر:قاد،عتهتعاد!هرضيعديعن:سعهي!وقاد

فيوسار،قون!عالثيي!+نصمن)):وس!معئميهأرال!ص!لى

."امنابلاده

اللهرسولقال:قالىنهأهريرةأبي!تمسانيدهومن-د

يأمنلأوهو،فرسيقبينفرساادخلمن":وسلمعليهادلهصلى

.)1((قمارفهو،يسبقأن

اللهصلىاللهرسوذق!ال:قالايضاهريرةأبيعنوروى

الحرشدةفان،الصلاةعنبردوافا،الحراشتداذا:وسلمعليه

.)2((جهنمفيحكلن

قلتاذا":قالوسلمعليهادلهصلىالنبيأن:أيضاوكأه

)3((لغوتؤقد،يخطبوالامام،الجمعةيومأنصت:لصاحبك

()4(الخمسالركازوفي":ؤصالادلهرسولأن:عنهوأسند

.(")أخيهبيععلىالرجليبيعلأ"

عليهادلهصلىاللهرسولقال:فالأيضاهريرةأبيعنوأسند

وانةكسستهاتقيمهاذهنتاذا،كالضلعالمرأةان:وسلم

السابق.المرجع-)1(

.1/901:السلامسبل،14/43أحمدمستد-)2(

-1/352:عاجهابنصنن-)3(

.1/244:مالكموطاثرحالحوالثتنوير،691ص:الرسالة-)4(

.رضالافيالمدقونةالجاهليةكنوز؟والركاز

.5/168:الاو!ارنيل،314ص:الرسالة-31ـ(
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."عوج)1(وفيها،بهااستمتعت،تركتها

ترتعبالمدينةالظباءرأيتلو":يقولدانأنهأيضاوعنه

لابتيها)2(بينما:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال،عرتهاماذ

.")3(حرام

عليهاللهصلىاللهرسولرصسال:قالأيضاوته

؟ماذاثم:قال.باللهالايمان:قال؟أفضلالاعمالأي:وسلم

."مبرور)4(حج:قال؟ماذاثم:ؤأل،اللهسبيلفيالجهاد:قال

اذا:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفال:قالأيضاوعنه

وماحولها،،فألقوهاجامداكانزإن،السمقفيالفأرةوقعت

.،تقربوه)5(فلامائعاكانوان

نأعنهاتعالىاللهرضيعائشةعنمسانيدهوورن-هـ

يتباهونشرفاشيءلكلان":قالوسلمعلإهاللهصلىاللهرسول

.")6(القرانوشرفهاامتيبهاءوان،به

ولسم:عليهاللهصلىالنبيقال:قالتأنهاعنهاوأسند

هـ.1/6671348،طمسلم)1(-صحيح

لالسود.الحجارة؟اتالارض:والحرق.دكلتنفأنهاحردان:المدينةلابتا-)2(

01/691،الاصولجامعهـ،1343ط،1/021؟البخاريصحيح-)3(

الاولى.الطبة

.14/06احمدمسند)4(

.3/161:داودابييتن-)5(

.2/175:الاولياعحليلأ-)6(
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.")1(الغسلوحبالختانالختانجاوزاذا"

اللهرسولقال:أ!قا،كعببنأبيعنمسانيدهومن-و

علىالاسلامليبك:جبريلليسال":وسلمعليهاللهصلى

."عنه)ىتعالىاللهرضي-عمرموت

النبيقال:قال،ياسربنعمارعنمسانيدهومن-ز

.،()3(الاعظماللهخلق:الخلقحسن":وسلمعليهاللهصلى

مرالمعيه:-2

ذلكمن،عنهأرسلممنواثقلأنه،الحديثسعيدأرسل

كانأنهةالمسيببنسعيدعنسعيدبنيحيىءنمالكمارواه

شهراعشرستةوسلمعليهاللهصلىاللهرسولصلى"ةيقول

.")4(بشهرينبدرقبلالقبلةحولتثم،المقدسبيتنحو

نأالمسيبابنعنالزهريشهابابنعنمالكوأخبر

فليصلهاصلاةنسيمن":قالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

."()لذكريالصلاةأقم:يقولاللهفإن،ذكرهااذا

اللهرسولأنأخبرهالمسيببنسعيدأنالزهريوعن

مورية.حمصط،1/123الترمذيسنن-)1(

السابق.المكان،الاولياءحلية-)2(

السابق.المرجع-)3(

.125-ا24ص:للاقصالريالة-)4(

طه.سورةمنا4والابة.324ص:الريالة-)5(
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.قهراأي،،)1"عنوةخيبرافتتحوسلمعليهاللهصلى

اللهرسولأنالمسيببنسعيدعنأسلمبنزيدوعن

داودوقالى.)2"باللحمالحيوانبيعءننهىوسلمعلإهاللهصلى

أهلميسرمن:يقولالمسيببنسعيدسمعانه:الحصينابن

.والشاتين)3(بالشاةباللحمالحيوانبيع:الجاهلية

رسولأنالمسيتبنسعيدعنالزهر؟بشهابابنوعن

والمزابنة:اشتراء.والمحاقلةالمزابنةعننهىوسلمعليهاللهصلىالله

واستكراء،بالحنطةالزرعاشتراء:والمحاقلة.بمالتمرالثمر

المسيببنسعيدفسالت:شهابابنقال.بالحنطةالارض

باسلأ:فقال(الفضةأي)والورقبالذهبالارضاستكراءعن

."..)4(بذلك

باتفاقحجةالمسيببنسعيدمراسيلأنوالخلاصة

وجاذسهم،الصحابةمنجماعةلقيكبيروتابعيلفةلانه،العلماء

.الخيار)5(بنعديبناللهعبيدمراسيلمثلوذلك

:ال!ها"(فقيهسعيد)-فقه.ا

فصهكانلانه،والفتوىبالفقهالمسيببنسعيداشتهر

.3/161:داودابيصنن-)1(

.2/015:لك1الحوتنوير-)2(

الابق.المرجع-)3(

.2/912:الابقالمرجع-)4(

.47صىالملاحابحمفدمة-)5(
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،بالقضاءالناسوأعلم،المعرفةخصب،العلمواسع،لىالنف

تقدمهبماالناسأعلموكان."الفقهاءفقيه":4لقيلحتى

.)1(حسينبنعليابوعنهقالكط،6-هرفيوأفقههملآثارمن

الصحابة-بعد-الفتوىص!ارثبم":)2(القيمابنعبهوقال

-؟سعيدالفتوىمنالمكثرينالصحابةأي-هؤلاءأصحابفي

قلت:ربيعةبنجعفرقال.علمهوحاملعمرراويةالمسيبابن

فقهاافقههماما:قال؟المدينةهلبخأفقهمن:مالانبنلعراك

بكرطأييوقضاياوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبقضاياوأعلمهم

،الناسعليهمضىبماوأضلمهمعثمانوقضايا،عمروقضمايا

أهلأ!سعيدكان:قتيبةابناطقا"المسيببنفسمعيد

فيكانهل:التجارةفيرسالنهفيالجاحبروقال،الحجاز)3(

.؟انبلأوالمسيببنسعيدمنأعلمبعينالتا

الفتبما:فيجراله-اولا

وكانت.الفتياواسععباسابنبعدالمسيببنسعيدكان

اليهتصلأناذ!ىعلمائهابينتترددالمدينةجاءتاذاالفتوى

وانه،الزمانذللنفيالرجلأرىكنت:اسحاقأبوقال.فيفتي

مجلس،الىمجلس!عنالناسفيدفعه،الشيءعنيسأل،ليدخل

وكانوا.للفتياكراهيةاطسيببنسعيدمجداقالىفعتدصتى

.5/121:الحدابنطبقات-)1(

.1/22:الموقعيناءلام-)2(

.37(صى:الممارف-)3(
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وأصخابيفتيوكان.ء)1(الجري.المسينسبنسعيديدعونه

.أحياءمتوافرونوسلمعليهاللهصلىالرسول

ماكلعنفيفتي،علمهقلممنتذمالجرأ؟ان:والحقيقة

ووفر،فهمهوقوممب.،علمهاتسعمنأما.علمبغيرعنهيسأل

وهكذا.يكونأنيجبأقدامبل،محمودةجرأةنهافا،حفظه

استكملأنبعدالفتيايتهيبلامقداماإي!ابياجريئاسعيدكان

الكافية.العدةلهاوأعد،شروطها

عاتقه،علىالخط!هـالملقىبالدوروقام،واجبهأدىولقد

منأمثالهعلىالملقاةالجسيمةالمسئوليةمجابهةمنيتهربولم

عصرفيمسائلوطرأت،قضاياتجددتلانهوذلك،العلماء

فقهاءمنمعهومنولولاه.الصحابةعهدفيتكنلمالتابعين

مي.9الاساالفقهمجرىلتغيرالمدينة

:منها)2(معينةخصائصلفقههموكان

العملرأوالانهم،العامةأو،المطلقةبالنصوصالعملتراب

ترتبوان،المصلحةهذهيحققبمافمسلوا،المصلحةينافيبها

اطزةذلكومن.ظاهرهتركأوترصيصهاو،اك!رتةييدعليه

الزوجأولقريبهالقريبشهادةورد،والحاجياتللملعالتسعير

المساجد،الىالخروجمنالنساءومنع،وبالعكسلزوجته

.1/35:المونعيناعلام-)1(

127.صى:موسىيوسفمحمدللدكتورالاسلاهيالفقهداريخراجع-)2(
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الاحزانويهيجالقلبيرققلأنه،والاتهالغناءسماع!هاجازة

الله.الىوالشوق

:الاهتهـديمش!هجه-ثانب!

نفسهوالفقهيالاجتهادفيإلمسيببنسعيدمنهجكان

الاربعةةالاساسيةالفقهمصاادرعلىبالاعتماد،الصحابةمنهج

حكمايجدلمفاذا.والقياسوالاجماعوالسنةالكتابوهي

أقوالمنوتخيرنظروالاجماعوالسنةالقرانفيللحادثة

الاتباعهذاومن،تقليدعنلاوفكردليلءنواتبعالصحابة

اتبعواالذينفهم.)1(التابعيناسموأمثالهسعيدعلىأطلق

يقدمونلاالذينئروالبصاالعلمأولوانهمئم،حقانباحساةةإصحاا

قوللأو،معقولاولاقياساولارايارسولهوسنةالله؟تإبعلى

قولخالفطالتابعينمنأحداأنيعرفولم.)2(العالمينسنأحد

لمكماقولافيهايجدلماذاأما،وجدتاذاأقوالهمأوالصحابة

بمااللهحكمواستنبطاجننهدوالاجماعإسنةواالكتابفييجده

العمل)الاستصلاحأو،القيماسفاستخدم،اجتهادهاليهيؤديه

ذلك.ونحوالعرفأو،(بالمصالح

وضع"ونيالاولالفضلسعيدرأسهموعلىللتابعينكانولقد

الففهية،المدارسوتكون،إلاسلاميالمفتههالعاليالصرحأس!اس

فتكونت،الصحابةكبارعنالفقهأخذهمبسببالمذاهبونشوء

-ص!/92:السنهوريقرجللشيخالاللاميالفقهتاريخفيمحأضرات-)1(

.2/222:الموقعيناعلام-)2(
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ثابت،بنزيدمثلالصحابةبعثنهىبمنهجمخأثرةمدارسد9البافي

اللهوعبد،وع!ر،الحجازفيالعاصطبنعمرووابن،عمروابن

صلىالرسولأحاديثذخ!!تهموكانت.العراقفيمسعودابن

المستنبطة.الشخصيةراؤهموا،الصحابةراءوا،وسلمعليهالله

،المدارستكونفبدأ،دىءوالمطالمسا!لفيالبارداختلفتثم

أهلومدرسة.المدينةمدرسةأوالحديبطأهلمدرسةوأهمها

.)1(الكوفةمدرسةأوالرأي

بعة،المسالفقهاءمدرسةأوالمدينةمدرسةتكونوأسباب

هي:سعيدوسيدهم

س!بمإطن:ظروف-ا

نأإعد،المدينةفيواعتزلوا،الامويينالعلماءكرهفقد

فيالدينيةالسلطةوبقيت،الشامالىالدنييويةالسلطةانتؤلت

المديخة.

احتطن:و؟روف!-2

ق"هاوعال!ربمالوحينزولادو،أهجرةادارالمدينةأناذ

واذعلماءالفقهاءمجمعفأصبحت،الراشدونوالخلفاءالاصحاب

السنة.ومهد

الص!ابة:كبارعلىالمديلنةفيالتاب!ينتاهدة-3

استقطبتفقهيةوحركةكبميرنشاهوجودالىأدىمما

وما137ص:حسنعلىللدكتورالاسلاميالفقهتاريخفيعامةنظرة-)1(

بمدها.وما76ص:وجماعةللسايسالاسلاميالفقهقريخ،بمدها
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ح!مأونبوياحديثاأرادوااذاالمستفتينإنحتى،الناسأنظار

عنبدلا-المدينةفقهاء-الفقهاءهؤلاءالىذهبوا،طارئةمسألة

نإحتى،المدرسةهذهشخحمياتأسماءفلمعت.الأصحاب

الفقهاءرآي"سماهكتابفيوفتاويهماراءهمج!عالزنادأبا

.3)1(فيهاختلفواومابالمدينةالسبعة

بالحديثالعملبينيجمعلاحظناكماالمسيبابنكانولفد

واذا،الرأيالىيذهبلمالحديثوجدفاذا،بالرأيوالحمل

تعرففيوغاص،التث!ريعروحبحثفيتغلغلحديثايجدلم

ثم،النصوصتستهدفهاالتيوالمعاني،%لاحكاموعلملالمصالح

نعرفوهكذا.ء)،(الجري:فسمي،وفهموتثبتعلمعنأفتى

ابنعهدفيتكونتالتيالمدارسنجينانفصالهناكيكنلمأنه

فيالغالبأنالا،والرأيالسنةتع:عدكلهاوكانت،المسئب

انرأيالىالجنوحالعراقفيابوال!ا،الحديثالصزامالصجاز

انشديدوالتحري،الحديثقلةبسببالشريعةهديمعالمتمشي

.الراويفيائقزائدوالاستيثاق،ت15الروالصحة

لابنالفقهيالاتجاههذالنعلمالحادثههذههناونذكر

ثانيا:الرأيعنالبحثثم،أولاالسنةبالتزامهالمتصفالمسيب

.142-014ص:السابقالمرجع،الفقهكاريخفينظرة-)1(

.03ص:للسنهوريالفقهتاريخ-)2(
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:قال)2(أنه)1(الرحمنعبدبنربيعةعنمالكالامامأخرج

منعشر:فقال؟)3(المرأةإصبعفيكمالمسينتبنسعيد!ألت

فقلت:،الابلمنعشرون:قال؟إصبعينفيكم:فقلت،الابل

أربع؟فيكم:فقلت،الابلمنثلاثون:فقال؟ثلاثفيم3

واشتدت،جرحهاعطتمحينفقلت.الابلمنعشرون:قال

فقلت:؟أنتأعراقيسعيدفقال؟!عقلها)4(نقصلىمصيبتها

ابنياالسنةهي:سعيدفقال.متعلمجاهلأومتثبتعالمبل

أخي.

بنشعيبعمروعنئيالنساأخرجهمابظاهرس!يدافننىفقد

عقل":قالوسلمعليهاللهصلىالنبيعنجدهعنأةيهعن

!لن3وبما"ديتهامنالثلثتبلغصتى،الرجل!لمثلالمرأة

ديتهاتكونأيالتنصيفا!تحق،الديةثلثعنيزيدبعأصاأربع

وأالفكرلقضيةمطابقغيركانوان،الرجلديةمنالنصفعلى

عابولذلك.نصفيهالذيالتشريعفيللعقلشأنلاإذ،العقل

،قلقب:الرايالىيميلونالذيتالحجماز-شمنوكأن،مالكليخمو-11(

.الرايربيعة

قدامة:لابنالمفنىوراجع،3/65:لكسلموطأ!ثرحالرولكتنوير-)2(

7/897-

بالقطع.عليهااعتدياذاالواجبةدبتهافيكماي-)3(

ديتها.أي-)4(
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فيالعقلتحكيممنيومئذالعراقيونعليهيعابمارييعةعلى

.)1(النصوص

إحجازاأهلرأسعلىالمسيببنسعيدأنيظهرو،رزا

عندالأاالرأيالىيلجأولا،الآثار.النصوءقعندوو!افاكان

أببتالشريفينالحرمينأهلأنوأصحابههورأىاذ،الضرورة

الآثارمنأيديهمفيماعلىفاعي،والفقهالحديثفيالتأس

وىوفتا،وأحكامهم،وعثمانوعمربكربيأوىفتافجيع،يحفظه

بنوزيد،عمروابن،عباسوابن،وعائثة،الخلامةقبلعلي

شيئاذلكمنوحفظ،المدينةقضاةياوقضا،هريرةوأييا،ثابت

.)2(الراياستعمالعنغنيةفيهذابعدأنهورأى،كثيرا

:(؟ا،جماعخالفهل)-ال!هفي!ةالخ!لآراؤه-ثالضا

مختلفمسائلعشرهناكنتكاأنه)3(الطبريجريرابنذكر

فرائدلهأنأي،العلماءبقيةوبين،المسيبةنسعيدبينةيها

يحيىعن":المسلمينإجىاعبهاوخالف،بهاتفردغرائبأو

خصالعشرفيالمسيببنسعيديخالفونالناس:قالسعيدإنا

ذكرثم،الأشياءمنشيءؤلبيسلفلا:يقولدان:عرفوهقد

."العشرالخصال

للخضريالت!ثريعتاريخ،بعدهاوما97ص:للسايىالفقهتاريخ-)1(

.142ص

77.صالسابقالمرجع،السايى-)2،

.68ص:الالمانينكرتحقيهق،البيوعكتاب-الفقهاعاختلات-3(ل
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مشكولبالامورهذهمثلفيسعيدعنالروايةأن:والحقيقة

بدليل،بتثاغيرفيهاجداعالاوجودوادعاء.سصنبينكهـمافيها

.)1(التابعينفقهاءعليهاأجمعمسألةأئيلنايذكرلمأحداأن

دليلاذلكأليس،ئلالمساهذهفيسعيدمضالفةصمحتوا!

!؟ينعقدلمالملأجماعأقعلىواكسحا

يأتي:ماأظنفيماالمسائلهذهواهم

ررصلفلا:يقولكان:)2(السلفأوالسلمجوازعدم-ا

عنأبيهعنشعيببنعمروحديثودليلهالاشياءمننشيءفي

بيعيحللا:قالوسلمعايهاللهصلىاللهرسولأن-مده

.عندلص):سرما

في:فقال،القولهذاخلافنفسهسعيدعنرويولكن

ليسةمعلوموكيل،معلومبذرع4والحنماللثيإبفيالسلف

.در)3(فىأبه

يكونانيحت!ملبأنهشعيببنعمروحديثالطبريلوتأو

.03ص:للمنوريالفقهتاريخ-)1(

مداأسلفتك:لغ!همزارعيقولكأن،بعاجلأجلبيعهو؟السلف-)2(

تولت!حلموانما،حمادهاوقتيحنلمالحنهطةبانعلما.بدينارالحنطةءن

اصتثناعشرعااجيزوقد.العقدمجلسفييجبكلهالثمنتبضوأن،الحماد

لحاجةالتماقدوقتالمعدومالئي،يعجوازبحدمتقضالتيالعامةالقواعدمن

حدلةعاسالينعنكتبهمفيالةالائمةاخرج.عليهماوت،اب"النا-!

."معلوماجلالىمملومووزنمطومكبقفيفليسلففىءفيأ!-لم!ءن11

68.ص:للطبريلفقهاءا،اختلاف-)3(
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عليه،المضمونةغيرشياءالامنالانسانعندليسمابيععننهيا

.)1(بصفتهمضموناكانمابيعويجوز

المطلقةنحل:قالانهعنهروي:وطءبدونالتحليل-2

يشترطفلا،وطءغيرمق،الثانيعقدبمجردالاولللزوجثلاثا

.ذلاول)2(حلهافيوطؤه

الشيخأنعلى،نظرعنهسمحتهوفي:كتير)3(ابنقاللكن

اعلم.والله،الاستذكارفيعنهحكاهقدالبرعندبنعمرأبا

عنابنعمرالمسئبصبنسعيد-أيعنهالمابريجريرابنوروى

فيطلقها،المرأةيتزوجالرجلفيوسلمعليهاللهصلىالنبيعن

نأقبلفيطلقها،اخرزوجفيتزوجها،البتةبهايدخلأنقبل

عسيلته،تذوقحتى،لا":قال؟ولالاالىاترجع،بهايدخل

ماجه.وابن،والنسائيأحمدأيضاورواه"عسيلتهاويذوق

المسيببنسعيدروايةمنفهذا:ا!فقاذلذعلىكتيرابنوعقب

يخالفأنفبعيد،عنهيحكىماخلافعلى،مرفوعاعمرابنعن

.)4(اعلموالله،مستندبغيررواهما

سعيدعنروي:للمتوضىءالوضوءاستحبابعدم3-

ناأي.اعتداءحدثغيرمنالوضوء:قالأنهالمسيبابن

بمدها.وها96ص:السابقالمرجع-)1(

.4/7:الذهبىتاريخ-)2(

.1/277:العظيمنالقر2تغس!-)3(

واما.بهماالمسيبابنكفردثبتقدالمسألتنماتينانيلاح!-41(

الظن.بغلبةاضتياريمنفهوالباقيةالمسانلمنماذكرته

-ا34-



بقوله:كتيرابنذلكعلىوعلق.سستحبنجبرالوضوعتجديد

فهووجوبهاعتقدمنأنعلىمحمولهوثم،سعيدعنغريبهو

.ذلك/1(علىالسنةدلتفقداستحبابامشرشعيتطوأما،معتد

يقرأ:المسيببنسعيدقال:الفرانالجنبقراءة-4

فيالعبورأيضالهوأجاز؟جوفهلىهوأيىر،نالقراالجنب

.وأحمد)2!والشافعيمالكأخذوبه،المسجد

المسيببنسعيدعنحكي:المقتوليرثالعسدقاتل-5

لان،المقتولمنحقهيرثالعمدقاتلأنوالخوارحجبيروابن

ابنوعلعت.فيهبهاالعملفيجب،بعيمومهاتتناولهالميراثآية

،لشذوذهالقولهذاعلىتعويلولا:فقالعليهالخنبليقدامة

عباسابنعنأحمدالامامروىلمما،خا،فهعلىالد)يلوقيام

وسام:عليهاللهصلىاللهرسولقال:قال،عنهمااللهرضي

وان،غيرهوارثلهيكنلموان،يرثهلافانه،قتيا؟فىقتلورن"

.")3(ميراثلقاتلفلينا،ولدهأووالدهكان

عنروي:سبببغيرماتاذاالجراديؤكللا-6

قوإطوهو.سبببغيرماتاذاالجراديؤكللا:قالأنهسعيد

بينأكنهإباحةفيالعلمأهلعامةقولفيفرقولا.وأحمدمالك

.سبب)4(بغيرأوبسببيموتأن

ثالثة.ط،1/3،ا:قدامةلابنالمفنى،2/22السابقالمرجع-)1(

.1/145:المفى-)12

.6/192:المفنى-13لم

.8/572:المغنى-)14
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التيالعسرالمسائلتمامالىالقادمةالحواشيفيولأشير

.تقديريفيسعيدابونفرد

فقههمننماذج-رابعا

ينشرولميدو"نلموالتابعينا)صحابةمنالسلففظهان

المذاهبأتباعالفقهاءكتبفيمنثورهووانمما،مسننقلةكتبفي

الجامعالزخاروالبحر،الحنبثيقدامةلاإنالمغنيمثلالةكلهية

،ديالزالمرتضىبنيحيىبنلاحمد،الامصا.رعلثماءلمذاهب

المالكي.رشدلابنالم-:!دوبداية

فقهيةاراءفيهونجدإلا،الفقهأبوابمنبابيخلوولا

-خرون،افيهاوخالفه،المذاهبأئمةبعضفيهابعهتا،المسيسبلابن

لك.6علىالامثلةبعضر3وسنذ

اذاا(أالمتتيندونالماءان:قال:والمياهالطهارةبابزةي

والاوزاعياكمارأيوهو.ينجسلابهايتغيرفلمالنجاسةلاقنه

.)2(وغيرهموالثوري

عليقولوهو.فليغتسلميتاغسلمن:قال:سلالكلوفي

.)3(والزهريسيرإتواب)تهريرةبيوأ

هجرجرارصنالكبرةالجرةهي:والقتة،ور!-ص:القلنان-)1(

مكعباناعاوتقريباونصفأحصفاءضالقلتانوتاوي(المدويخةذربقرية).

دم.58وعمقهوعرضهطوله

-1/24:المفيي-)2(

.1/211:المفش-)3(
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لاالذيالصفيقالجوربعلىالمسحأباح:المسحوفي

وج!ماعة،الصحابةمنتسعةقولوهو.فيهمشىاذايسقط

.)1(بعينالتامن

51تروما،تحيضلاالحاملانة!ال:الحيضبحثوفي

حنيفةوأبي/التابعينجمهورقولوهو.فساددمفهوالدمرون

.21(وغيرهما"حممدو

المأمومان:الامامخلفالقراءةحكمفيقال:الصلاةوفي

تستحب.ولا،القراءةعليهتجبلمبممالاماقراءةيس!معكاناذا

لكماقولوهو.فاقرأخافتواذا،تقرأقل!جهراذا:وقال

المصليعلىبأسايرىلاوكأن.)!(السلفمنوجيماعةوأحيعد

وقتادةال!صنقولوهو.اصلاةأأتاءب!الكلامالسلامبرد

ثيابهأوبدنهفيكانتنجاسةأنالمصليعلمواذا.ايضا)4(

صلاتهنفسدلا،الصلاةمنفرغحتىجهلهالكن،الصلاةأثناء

.أيضا)ء(التابعينمنوجماعةعمرابنقولوهو،رايهفي

وهو.صلاتهيعدلما،منيوعليهالمصليصلىاذا:وقال

.1/592:المغني-)1(

.1/361:ضني12-11)

.566،/1563:المغنى-)3(

:2/06.)4(-المغنى

بمدها.وما2/64برالمغنى-)5(
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5واحمد)إ(الشافعيمذهب

بسجدتيها،الاماممعركعةألجمعةصلاةفيأدركمن:وقال

آهلاعرقولىوهو.جمعةلهوكانت،أخرىاليهاأضاف

يرىلاوكان.()المذاهبوأئمةوالتابعينالصحابةمنالعلم

جماعةقولوهو،الجمعةيوميخطبوالامامبالاحتباءبأسا

.)3(التابعينمن

أنهأيجنبالاميتماتما:قال:الجنائزبابوفي

وخالفهما.أيضاالح!سنقالوبه.للموتومرةللجنابةمرةيغسل

كغيرهماماتااذاالحائضوالجنب:وقالوا،الامصارعلماءأكثر

.)4(التكليفأحكاممنخرجالانهما،الغسلفي

مافاتبما،يقضيالجنازةفيالصلاةبتكبيرالمسبوقان:وفال

وجماعةالرأيوأصحابوأحمدوالشافعيمالكقولأيضاوهو

.)5(التابعينمن

وأحمدالشافعيقولوهو،ليلاالميتدفنفيورخس

.)6(التابعينوبعض

-2/29:المفنى-)1(

:2/312.)2(-المغني

.2/326:المفنى-)3(

سميد.غرانبمنهذا!لانوربما،2/463؟المغني-)4(

.2/594:المغبي-)5(

-2/555:ا"لمفني-)6(
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فيشيءلا:النصابعنالزيادةفيقال:الزكاةبابوفي

تبلغحتىالدنانيرزدادةفيولا،أربعينتبلغحتىالدراهمزيادة

.)1(حنيفةابيقولوهو.دنانيرأربعة

وهو،والمجنونالصبيأموالفيالزكاةتجبلا:وقال

.)2(التابعينمنوجماعةحنيفةأبيقول

منبنيةيجوزالتطوعصومان:أ!هـممل:الصومبابوفي

الصحابةمنوجماعةوأحمدصبيفةأييقولوهو.النهار

الىاكللماني:المسيببنلسعيدرجلقال.)3(ينوالتابع

:،قال.نعم:قال؟يوميبقيةكمومافأ،العصرالىأوالظهر

الصحابةوبعضأحمدقولوهو.السفرفيالفطرالاقضل

.)4(التابعينوبعض

:محرمانوهماامرأتهجامعفيمنةال:الحجبابوفي

والتفرق،القادمالعاممنوالقضاع،الحجاتمامعليهمايجب

.)5(الجماعفيهوقعالذيالمكانعندالتحللحتى

نأالسلعةكرهاذا،بالعربونباسلا:قال:البيعوفي

وابنسيرينوابن،أحمدقولوهو.شيئامعهاويرديردها

03/6.)1(-المفنى

-2/622:المفنى-)2(

.43/69المغنى)3(-

3/015:المفنى-)14

.3/366:المغفي-)5(

-ا93-



.أيضا)1(عمر

غيرمنمطلقاغيرهرجلأقرضاذا:قال:القرضوفي

برضاهما،دونهأولمالصفةأو،القدرفيمنهخيرافقضاه،شرط

.)2(التابعينمنوجماعةوالشافعيعمرابنقولوهو.جاز

بنعمرقولوهو.البنتمعالخالثور:الميراثوفي

لكونهورثاهأنهمايحتمل:قدامةابنقال،أيضاالعزيزعبد

صلىالهنبيوقول،الاجماعيخالفلعلا،نعمةمولىأوعصبة

."له(3(وارثلامنوارثالخال":وسامعليهالله

علمتاذاالكفارمعالردالاسيريرثلا:أيضاوقال

.الفقهاء)4(عامةلقوللفمظوهو.عبدلانه،حباته

المسلم.منالكافريرثولا،الكافرمنالمسلميرث:وقال

ب!صوثوقوليس:قدامةابنقال.أيضاالتابعينبعضقولوهو

المسلمآنفياخنلافالناسبينليسةقالأحمدفان،عنهمبه

.الكافر)5(يرثلا

منلورثنهفماله،ردتهعلىقتلاوالمرتدماتاذا:وقال

.)6(وجماعةاقالع!أهلقالوبه،المسلمين

.4/233:المغنى-)1(

-4/321:المغنى-!2(

.6/236:المغنى-)3(

مماالميراثفيالمسالتانهاتانتكونأنويحتمل،6/267:المغتى)4(-

.رأيمنالمسيبابنبهتفرد

سعيد.غرائبمنأضرىمسألةهذهتكونوربما،6/492.المغنى-)5(

.6/003:المغني-)6(
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تملكولا،بوليالاالنكاحيصحلا:قال:النكاحوفي

تزويجها،فيوليهاغيرثيلتوولا،غيرهاولانفسهاتزويجالمرأة

.ا"أالنكاحيصحلمفعلتفان

،المرأةمنالرضاعلان،القحللبنفيرخص!:الرضاعوفي

القحل:لبنوصورة.التابعينبعضقولوهو.الرجلمنلا

صبيا،وهذه،صبيةهذهفترضع،امرأتانللرجلإكونان

الحديثأهلوجماعةوالشاموالعراقبالحجازالامصارفقهاءقال

.هذا)2"رونهذايزوجلا:المرزاهبوأئ!مةالرأيوأصحاب

مالها،كليأخذأنأرىما:عوضهفيقال:الخلعوفي

.شيئا)3(لهاليدعولكن

لزمه.،فطلق،الطلاقالصبيعقلاذا:قال:الطلاقوفي

.)4(التابعينوبعض،عنهالرواياتاع!ثرفيأحمدقولوهو

تلزمه:حرامعلينتأ:لزوجتهالرجلقالاذا":وقال

فيوأحمد،جبيربنوسعيدعباسابنقالوبه.يمينكفارة

.")5(عنهرواية

.6/944المفنى-)1(

المسيب.ابنغرائبمنالرأيهذايكلونوربما.6/572:لمفنىا-)2(

.7/53:المفتي-)3(

.7/116:المفنى-)4(

.+154:المفنى-)5(
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حتىشيءالموليالزوجعلىليس:قال:الايلاءوث

قالوبه.طلقوالا،ظءفان،فيوق!أشهرأربعةيمضي

.)1(التابعينوبعضوالشافعيمالك

الشهرينصيامهأثناءفيالمظاهر!فطران:الظهاروفي

وبه.التتابعينقطعلم،مخوفلمرضالظهاركفارةالمتنابعين

.الفقهاء)2(وبعضمالكقال

سواء،مكلفينزوجينكلمنيصح:قال:اللعانوفي

محدودينأو،فاسقينأو،عدليناو،كأفرينأومسلمينناأكا

وبعضمالكقالوبه.كذلكأحدهماكانأو،قذففي

.الفقهاء)3(

غير-أجنبيةامرأةالرجلقذفلو:قال:القذفحدوفي

وجبلانه،يلاعنولا،الحدفعليه،تزوجهاثم-زوجئه

مناللعانيملكفلم،عنهأجنبيةكونهاحالفيعليهالحد

اضافةبزنىتزوجهابعدقذفهاوان.يتزوجهالملوكما،أجله

ولد،ثمكانسواء،أيضايلاعنولمخدءكا،النكاحقبلماالى

.ثور)4(وأبيما)كقول3وهو.يكقلمأو

11(-المضنهي:7/318.

.7/365:المفي-)2(

.7/293:المفني-)3(

:7/204.أ((-المغنى
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أصحابقولوهو.الحيضة:القرء:قال:العدةوفي

نأالوفاةمنللمعتدةنيس:وقال)1"الصحابةوبعضالرأي

وماللط،وعثمانعمرقالوبه.غهرإالىولاالحجاىاتخرج

.)2(الرأيوأصحابوأحمدوالشافعي

وأالمونتيوممنالمسافرةالمرأةعلىالعدةتجب:وقال

انخبر.يأتيهايوممنفعدتهاوالا،بينهبذلاطقامت)نالطلاق

.وأحمد)3(،العزيزعبدبنعمرقالوبه

وعدم/لعسرتهالنفقةامرأتهالرجلمنعاذا:أ!قاالنفقةوفي

قالوبه.فراقهوبين،عليهالصبربينمخيرةفالمرأة،ينفقةما

.")توصاحبيهحنيفةأبيغيرالمذاهبوأئمةانصحاةةجمهور

الجماعةأنأيبالواحدالجماعةيقتل:قال:الجنايات9نيو

كلواحدكاناذا،القصاصمنهمواحدكلفعلى،واحداقتلوااذا

جمهورقالوبه.القصاصعليهوجببفعلهانفردلومنهم

.الفقهاء)5(

الرجلجراحالمرأةجراحتساوي:قال:الدياتوفي

الرجل.ديةمنالنصففعدىاسلثإجاوزؤةان،يةأفىاثلثالى

.7/452:المغبي-1)ا

.7/521:المفي-)2(

.7/534:المغبي-)2(3

.7/573:المغني-)4(

.67اول:المقي-)5(
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.)1(ومالكالمدينةأهلوجيمهورالسبعةالمدينةفظهاءقالوبه

هو:فقال،)2(الدراهمقطععنسئل:المحاربةجريمةوفي

.)3(الارضفيالفسهادمن

فيبهيستعينشيئاالمجاهدأعطيإذا:قالالتنفيلوفي

له.فهو،الغزوبعدقضلفما!بعينهالغزوةأعطيفان،الجهاد

.وأحمد)4(وعطاءمجاهدقالوبه

منالانفللا:يقولانومدلكالمسيببنسعيدوكان

العامة،للمصالحانخصصالغنائمخمسمنأفياتخمص)5(

للغانمين.المستحقةالاخماساربعةمنلا

يعرفلاوخبزاالميتةفأصاباضطرمن:قال:الاطعمةوفي

والمساهلة،المسامحةعلىمبنيةاللهحقوقلان،الميتةأكلسلاالكه

الآدميحقولان،والتضييقالشمحعلى!بنيةالآدميوحقوق

أسلمبنزيدقولوهو.لهعوضرلااللهوحق،غرامتهظزمه

.)6(بلةوالحنا

نهـصوقد،السباعمنلانها،حرامالضبعآكل:وقال

وهيئ،السباعمننابذيكلأكلعنوسلمعليهاللهصلىالنبي

.7/797المغنى-)1(

.محدودةدراهملرقةأجلمنالطريققطعأي-)2(

.5/135،137:سعدابنطبقات-)3(

.8/037:المغني-)4(

المجاهد.سهمعلىتزادزيادة.والنفل.8/937:المغنى-)5(

.8/006:المغنى-!6(
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.)1(والثوريحنيفةوأبيمااكقولوهو.السباعمن

وهو،واجبةغيرمؤكدةسنةانها:قال:الاخمسحيةوفي

ذيعتنرفدخل،يضحيأنأرادومن.العلمأهلثثوأقول

.(2(أظفارهأوشعرهقصعليهحرم،الحجة

،عشرةعليفلكسبق!ننيان:قالىمن:قال:السبقوفي

يغنمانمنيخلولاواحدكللانبميجزلم،كذاعليكولي

أخذها.جازثالثشخصمنا!سباقاجائزةكانتفان.يغرمأو

.(3(وغيرهمالرأيوأصحابالاوزاعيقالوبه

:-قصداالكاذبةوهي-الغيموسالييين:قال:الييينوفي

الحنفيةقولوهو.تكفر؟نصنأعظموهي،ئرالكبامق!ي

.(4)وغيرهملكيةالماوةإ"لحنااو

يأ)الاموالسوىفيمايقبللا:قال:اداتالش!وت

رجلين.شهادةمنأقلالرجالءلميهيطلعمما(المدنيةالحقوق

.والقصاصإلحدودوهيالعقوباتيشملوهذا

ورجعةنكاحمنالشخصيةالاحوالوهيبعقوبةليسوما

فيهيقبللا،ووصيةوتوكيلونسبوظهار)5"وايا،ءق9وطا

.8/406:المغنى-11(

بعدها.وما8/617المغنى-)2(

.8/658:المغني-)3(

.8/686:المغنى-)4(

بهايثبههاانهايامىكظهرءلميأت:لامرأتهالرجلؤول:ا)ظهار-)5(

.الظها-كفإرةعليهفتجب،الحرمةفي
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ايضاوهو.بحالالنساءشهادةفيهتةبلولا،رجلينشهادةالا

.)1(التابعينمنوجماعةواحمدوالثافعيمالكقول

السفرفيالوصيةفيالكتاباهلمنالكفارشهادةوأجاز

وبعضوالاوزايرالحنابتقولوهو.غيرهميكقلماذا

.)2(التابعين

قولوهو.كالنردالشطرنجحرم:والملاهياللعبوفي

قيهمنكرلاالذيالغناءوأباحوأحمد)3(حنيفةوأبيمالك

منكثيرقولوهو"انركبزادإلغناءد!:عمرلقول،طعنولا

.)4(المدينةأهل

الامامانمنهالا!نا،المسثببنسعيدفقهمنامثلةهذه

وبعضها،والسنةالاثرعلىيعننمدبعضهاوأن،أغلبهايتبنىمالك

.الرأيعلىيعتمد

بعدها.وما9/148:المغنى)1(

-9/182:المقى-)2(

.9/171:المقى-)3(

-9/175:المغنى-)4(
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ول!بررف!

بجبإمامنمؤترم

وانكار،الحكامئفدوفي،الفتوىفيجريئاسعيدكان

حاكمبسيطرةيباليولا،لائملومةاللهفيلايخشى،المنكر

فيويزارويغضب،للهيرفىنهمهوكل.ظالمأعيرتعذيبأو

نحسيبهقبضويرفض،الحكامعطايايقبلولا،للهالظلمةوجه

يبيعأو،نفسهتستكينلاحتى،الخراجمنالمالئبمن

.منكرايراهعيمايتغافىأو،حقايراهع!ايسكتأو،ضميره

بانكارالا،الظل!مةأعوانمنعينكملاتيلاوا":يقولوكان

فيويعتزل.")1(الصالحة%عمالءمتحبطلكيلا،قلوبكممن

ويضرعالعبادةالىويعتكف،والاحداثإلفتنأثناءالمسجد

والغم.الهمويزيل،الكربتعالىاللهيفرجحتىبالدعاء

:الأعيانوقيات،2/44:الحفوةصفة،2/.17:الأولياعحلية-)ا(

2/378.
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ولا،عزأولالذةقطللعالمماأعرف":الجوزيابنقال

بهاينالفانه،العزلةمنأفضل4سلامولا،راحةولاشرةا

لأن،الخلقوعندوجلعزاللهعندوجاههودينهبدنهسا،مة

المخالطق!ولعندهميعظمولا،يخالتلهممنعليهميهوناتخلق

،الخفاءأعينفيمهـيباجليلاسعيدكانلهذا.")1(لهم

وضرببحبسيباليلا،الامراءنظرفيكالجبالوصبرجلدذا

تشهير.و

:مروانبنينقده-ا

المسيببنسعيدمعجالسا!شت:الىا؟ببنالمطلبقال

رسلمن.:سعيدلهفقال،مروانلبنيبريدفمر،لالسوق

بخير،:قال؟تركتهمفكيف:قاق/نعم:قال؟نتأمروانبني

فالثرأب:قال،الكلابويسبعون،الناسيجيعونتركتهم:قال

قلتئم.انطلق-تى،أرجيهأزا!دنلم،اليهفقصت/الرسول

:قال،تلقيهاهكذابالكلمةبدمكتشيط،لكاللهيغفر:لسعيد

.(3(بحقوقهماأخذت،اللهيسلمنيلااللهفو،أ-يحهقيااسكت

معاوية:عالىأنكاره-ب

أحداسبالمسبببنسعيدس!معتما:قالملة-ابنعق

أولكان،فلانااللهقاتل:يقولسيعتهأنيالا،قطالائمةمن

.2/325لخاطراعيد-)1(

4/85:تهذيبالتهذيب:1/55:الحفا!تذ-لرة،4/6:الذهبيتاريخ-)2(
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النجيقالوقد،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقضاءغي!من

وذلك"()1الحجروللعاهرللفراشلولدل":وسلمعليهادلهصإى

أبيبنزياد"يدعىفصار،زياداهـبنسبه44لسنةاستلحقأنه

الاستلحاقوهذا."بيهأبنزياد"يدعىكانأنبعد،"سةيان

الصحابةمنغيرهوارأي،المسيبلنسعيدرأيفيصحي!غير

على-الابنوهو-واحدبقولالضسبيثبتلأاذ،والتابعين

ميتاإثحينذاسفيانأبووكان،لك1فيأبوهيصدقهلمما،أبيه

.عث!ان4خلاةهـفيسهم!لسنةماتاذ

نأاذ،الاستلحاقهذافيمعاويةعنالعرييابنودافع

استلحاقفكان،لزيادبوتهبأطالببيابنلعلياعترفسفيانإ!أ

نا:مالكالامامقالوؤد،مستقيموعحمل،صحيحةلاشياءزياد

،منازعلهيكنولم،أبيابنهو:يقولأخااستلحقاذاالأخ

في-الشافعيوقال.النسبيثبتولا،يرث:وحدهمإنبل

بهالمقركاناذاهذا.المالويأحفذالنسعبيثبت-القوليناحد

سميةالجاريةمالك-بنكلدقوالحارث.النمسبمعروفغير

وانما،منسموبااليهكانولاز،داعيدلم-زيادمنهاولدالتي

فهوعاهادمنفكل-دارهفيأي-فراشهعلىولدأمتهابنكان

فيمعاويةعلىيكنفلم،منهبهآولىهوم!نيعارضهأنالا،له

هذءانثم.مالكمذهبعلىالحقفيهفعلبل،مغمزذلك

.2/167:الأولياءحلية-)1(
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مسائلفيا!عاضيوحكم،-لعلماءبينخلافموضعالمسألة

-11"فيهاالخلافهويرفعيمف-هاالقولينبأحدالخلاف

ال!ج:معلهموقف-م!

المسيب:بنلسعيدقيل:جدعانبنزيدبنعليقال

:قال،يؤذيكولا،يهيجكولا،اليكيبعثلاالحجاجشأنما

يتملافجعل،صلاةأبيهمعيومذاتصلىأنهغير،أدريما

بها-فحصبته،حصباءمنكفافأخذت،سجودهاولاركوعها

-21(الصلاةأحسنذلكبعدفمازلت:الحجاجفال

موف!بنالاسودبنهابر:اورينةواليامامصموده-د

:ايزسي

ولا،الشامفيمروانبنيحكمعلىراضياسعيديكنلم

مبدأعنأميةبنيلتخلي،الحجازفيالزبيربناللهعبدخلافةعلى

وعمر،بكراييسيرةعلىالبيعةواصرارهالاسلامفيالشورى

لابنوالمسلمينوالعقدالحلأوليمنالبيعةاستكمالواحدم

ولوهممنلنصرة،المدينةأمراءمنوسجنوعذبفضرب،الزبير

يأني:مماذلاسويتبين.عليها

عوفبنالاسودبنجابرالزبيربناللهعبداسننعمل

فقال،الزبيرلابنالبيعةالىاكاسفدعا،المدينةعلىالزهري

-242-235ص:العربىبنب!رلابيالقوا!ممنالعواكم-)1(

.5/912:سحدابنطبقك،2/165:*ولياءحلية-)2(
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سوطا.ستينفضربه،الناسيجتمعحتى،لا:المسيثببنسعيد

لناما:ويقول،يلومهجابرالىق!طتب،الزبيرابنذلك-

.)1(دعه،ولسعيد

أبيبنالواحدعبدعن:هذاجابرعلىمنكراوأنكر

علىالزبيرابنعاملوهو،الاسودبنجابركان:قالعون

فلما،الرابعةعدةتنقضيأنقبلالخامسةتزوحقد،المدينة

والله:تأخذهوالسياط،ميدبهصاح،المسيببنسعيدضرب

طابمافانكحوا":اللهيقولط،اللهكانابعلى)2(بعترما

الخامسةتزوجتوانك")3(ورباعوثلاثمثنىالنسماعمقلكم

لك،بدامافاصنع،ليالالاهيوما.الرابعةعدةاثمهضاعقلي

ابنقضلخىيسيراالامكثف!ما.تكرهمارأتيكفسوف

.الزبير)4(

وابناميةبنيمنلكلمحبتهعدمصراحةسعيدوأعلن

بنسيدالىجالساكتت:قالىاسحاقبنالحكمعن:الزبير

كذبكماعليشتكذبلا،اللهإتق:لهلمولىفقالالمسيب

والنياية:البداية،437ص:إفالمما،5/122:صعدابنطبقات-)1(

.9/06

نوقن!.اي:طلعكعلىاونف!كعلىاوعليكاربع:يقال-)12

وانتظر.توقف:بعور

.النساءصورقمن3الاية-)3(

.5/123:سعدابنطبقات-)4(
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ذاك:لمولاهفقلت..عباسابنعلى(عكرمة)عناسابنمولى

ا؟الشامأهلأو،محمدأبيالىأحبالزبيرالينأدريلاأني

قلت:؟اليكأحبأيهما،ياعراقي:فقال،سص-بىؤسمعه!:قام

بكأضبثافلا:قال.الشامأهلمناليأصبالزبيرابن

فاخبرني،تكفأخبر،سألتني:فقلت؟زبيريهذا:فاقول،الآن

."احب)1(لا*،كلا:قال؟اليكأحبيهماأ

!الد:عهدفياعنعزالههـ-

يوممنارهبولااشدعثمانفتنةبعدالمدينةتشهدإم

بابعلىحدثتالتي،هـ63سنةالفطيعةالمؤلمةالحرةموقعة

)2(الخلافةعنمعاويةبنيزيدالمدينةأهلخلععندما،طيبة

جنودهمر3وكتيفاجيشااليهمفارسل،المعاصيفياسرافهببب

الموقعةهذهفحدثت،الزبيرابنلقتالمكلالىالمسيرثمبقتالهم

والله:فقال،مرةالحس!نذكرها.المدينةوأهليزيدجنودبين

رضيالصحابةمنخلقفيهاؤتل،أحدمنهمينجوكادما

.5/135سعدابنطبقات-)1(

احداوابيهالىوسيلةلحنهبجعلللايزيدلعنمنالسنةاهلمنع-)2!

واخ!،تأولانهعلىالتصرفكسوممنعنهصدرماوحملوا،الصحابةمن

فسقهبمجرديعزللانسقاذاماموالا،فاسقااماماذلكمعكانانه:وتالوا

الفتنة،اثارةمنذلكفيلماعليهالخروجيجوزولابل،العلماعقولىأصحعلى

النساءبعالفواحبىوفعل،ا،موالونهب،الحرامالدماءوسفك،الهرجووقوع

البداية).فسقهاضعافالفسادمنقيهاواحدةكلمماذلكوكر،وغيرهن

.(8/223:كثيرلابنوالنهاية
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.راجعونإليهواناللهفإنا،المدينةونهبت،غيرهمومنعنهمالله

أخاقه،المدينةأهلأخافمن:وسلمعليهاللهصاىقال

نيوياالروأخرج.()1أجمعينوالناسككةالملاواللهلعنةوعليه،الله

وسلمعليهاللهصلىالنبيسمعت،الدرداءأبيعقمسندهفي

يزيد)2(.:لهيقال،أميةبنيمنركلسنتييبدلرونأول:يقول

يلبماالمظل!والفتنالموقعةهذهفيالمسيببنسعيدوترى

ذإ،تعالر،اللهبيتجوارويختار،الفتنةتاركاالجماعةصلاةالى

سبيلولا،فيهاللاصلاحلارجاءفتنةفيالخوةلىرونفائدةلا

وسلم،عليهاللهصلىاللهرسولمدينةونصرة،اللهد!نعنللدقاع

حازمأييعن)3(سليمانبنالحميدعبدعن:أصحابهوحماية

،ةالحرلياليرأيتنيلقد:يقولالمسيببنسعيدسمعت:قال

ليدخلونالفامأهلوإن،غيرياللهخلقمنأحدالمسج!فيوما

وسا،المجنونالشيخهذاالىاظروا:يقولونمرازمراز

فةقمتصتةدمتثم،القبر،جأأذاناسمعتالاصلاةوقتيأني

.)4(عزبدأحدالمسجدفيوما،قصليت

بنسعيدكان:قالأبيهءنسعيدبنمحمدبنطلحةوعن

الىليلاإلايبرحولميبايعلم،المسجدفيالحرةأيامالمسيب

مسلم.5ارو-(1)

والنهابة:البداية،.14-913ص:للسيوطىالخلفاءتاريخ-)2(

8/217-224.

.(4/7:المذمبىداريخابثقةلشىالحميدعبداللمبىقال-)3(

السابق.المكانا،الذمبىداريخ،5/132:سحدابنحلبقات-)4(
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منيخرجأذاناأسمعالصلاةحانتاذافكنت:قال.الليل

.)1(الجماعةمنخيرارأيتوما،الناسأمنحتى،القبر

)2"مسلمالىجيء:المحرةوقعةبمناسبةالمدائنيوقال

اييسيرةعلىابايع:فقال.بايع:لهفقالالمسئببنبسعيد

،مجنونانه:رجللهفشهد،عنقهبضربفأمر،وعمربكر

.)3(سبيلهفخفى

الذيان:عثممانبنمصعبحدثني،إلأهعبدبنهصعبقال

بنعمرو:قتلهعقبةبنمسلمأرادحينالمسئببنلسعيدشهد

)4(.سبيلهفخلى،مجنونأنهشهدا،الحكمبنومروان،عثمان

بلنهوثقة،الثانيضفحينثكت)؟هذابعدث!بالتاي

الون.حنالجماعةعلىوحرص،الطعحينالسيرخطةوبلامة

:مروانبناالكعبدمعمواقفه-و

الملكعبدالخليفةمعالمسيتببنسعيداخنكاكتكرر-

بها،تزويجهفرفض،الوليدلابنهإتخهمنهطلبفقد،مروانابن

.5/132:عحدابنطتقات-)1(

الذيالحرةوقعةفيمطويةبنيز!جثىقائدعقتةبنملمهو-21(

صنةالحجةذيمنبقنربعاهـلثلاثالايومأيامثلاثةقانتهبت،المدينةلاهلنار

ا!اجرينهنالتاسوجوهمنسبعمائةسنهم،*فعثرققيهاوقتل،وصتينثلاث

.(2آ8/1:والهايةألبداية)و*نصار

.2آ8/1:والهاجمةالبداية-)3(

.1/56:للذهتيالحة،ظتذكرة-41(
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ذكرناكما،داعةوأييبنكسيرهوفقيرعملطالبوزوجها

سابقا.

رسولسنةعنلانحراقهالملكعبدمجالسةسعيدورفض!-

:خد.اثه)1(منلست:لرسولهائلا5،وسلمعليهاصنهصلىالله

المدينة،قدممروانبنالملكعبدان:قال،مهرانبنميثونعن

اخسجدفيترىهل،انظر:لحاجبهغال،قاثلته)2(رونفاستيقظ

اليهفأيفإر،المستببنسعيدالافيهيرفلم،اثيخدمنأحدا

ترألم:فقال،الحاحباتاهثم،سعيديت-ركفلم،بأصبعه

المؤمنين،أميراستيقظ:فقال؟حاجتكوما:قال،اليكأشيرنيأ

سعيد:فقال،حداثيمنأحداالمسجدفيترىهل،انظر:زقال

المسجدفيوجدتما:فقال،الحاجبفخرج.حد-اثهمنلست

المؤمنينأميران:لهقلت،يقمفلم،اليهأشرتشيخاإلا

اني:قال،حداثيمناحداترىهلانظر:ليوقال،استيقظ

دلك:مروانبنالملكعبدقال.المؤمنينأميرحداثمنلست

.عه)3(د،المسئببنسعهد

السلطانيملكهااذتيوالترهيبالترغيبحبائلوتمتد-

القدراتوذوي،الضمائريشتريو،النقوسلمجارضليرو

يتحدلونءالجماعة:الحداث-11(

النوم:"وهىايفاالقيلولةبمعنىيكونوقد.الظه!ة:القانلة-)آ(

.الظهيرةقى

5/0513سعدابنطبقك،آ/916:الأولباءحلية-)3(
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مروانبنالملكعدالخليفةويبدادر،الرصينةوالاخلاق،العالية

المسيب،بنسعيدافقهاءافقيهمعيصةالرصالوسائلهذهالى

الرهبةعنوأمنعهم،شيءفيالرغبةعنترفعاالناسأشدقراه

انحكاميقلعحتى،اللهحدودعلىالوقوففيوأصلبهم4شيءصن

بنعمرانعن:الرشيدةالأسلامباخكامويلتزموا،سياستهمعن

المدينة،قدمفلما،مروانبناطلكاعبدحج:قالالخزاعياللهعبد

رجلاالمسيببنسعيدالىأرسلالمسجدبابعلىفوقف

المؤمنينأمير:وقال،الرسولفأتاه:قال.يحركهولايبىعوه

ليما،وجةحاليإالمؤمن!مالامه%:فقاق.يكلماقنأيديربلبابااقفو

اليه،الرسول:فرجعقال،مقضيةلغيراليحاص:4وان،حاجةاليه

:قال.،ولاتحركهأكلمكأنأريد:انمازقلاليه:ارجع،لمحقالفأخبره

قالماسعيدلهفقال،المؤمنينأميرأجب.:لهفقال،اليهفرجع

ماذهبتفيكالي"تقدمأنهلولا:لرسولللهفقال:قال.أولاله

مثلتقول،يكلمدالمؤمنينأميراليكيرسل،برأسكالااليه

وان،لكفهوخيرابييصنعأنيريدكانان:فقال؟المقالةهذه

هومايقضيحتىني)1("حبوخلفلا*لكغيريريدكان

إلاأبى،محمدأبااللهرحم:فقال،فاخبرهفأتاه.قاض

.)2(صلابة

ممامة-اونو!منبهيثملايب"يربمما:وةالحب-)1(

.5/912:يعدابنطبقات-)2(
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:1!عمبدبعدلاننينالمهدبولايةالبيعةعنامتناء

عنفي!طننع!وسلمعليهاللهصلىالنبيسنةسعيد،لتزم

لاثنين،البيعةعننهىقدالنبيكانواذابممنهاحكماكبمخالفة

قال.باهظثمنمنالامتناعكلفهمهما،ذلكتنفيذمند!فافى

عبدبعدوسليمانللوليدلثبيعةسعيددعي:اللهعبدبنعحران

الليلاختلفمالاثنينأبايعلا:فقال:قال.مروانبنالملك

الآخر،البابمنواخرجالببمناد-ل:فقيل:قال.والنهار

مائة،فجلده:قال.الناسمنأحدبييقتديلاوالله:أ!قا

.)1(الم!وحوالبسه

حين،المسيببنلسعيدالقارىععبدبنالرحمنعبدوقال

مشيرإني:أبيهمابعدمنلالمدينةوسليمانللوليدالييعةقدمت

فانك،مقامكتعتزل:قال؟هيوما:ة،أ!،ث1ثابخصالىعليك

:قال-المدينةوالي-اسماعيلبنهشاميراكوحيثهو

؟معتمراتخرج:قال.سنةأربعينخذ5قمننهمقامالاغيركنتما

نية.فيهليليسشيعفيدنيوأجهد،ماليلانفقكنتما:ا!5شا

أعمىادلهكانانأرأيت:قال.تبايع:قال؟الثالثةفحما:قال

.-أعمىوكان-!!عليفما:قال.بصركاعحمىكحما،قلبك

بى،فا،البيعةالىهشامفدعاه:يليالاجسحيلةنرجاعقا!

ولسعيد،مانك:الملكعبداليهؤيهتب،الملكعبدالىفيهفكتب

البدنعلىالئحرنسيجمنيلبىماوهو؟مسحجمعالمسوح-)1(

للجسد.وتهراتقثفا
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ثلاثينفاضربه،فعلتاذاقأما،نكرههسيءمنهعلياكأنما

بهبقتديلئلاللناسواومهه،!عرئتان)1(والبمه،سوطا

.افاس

فضربه:قال،لاثنينأبايعلا:وقار،بىفا،هشامفدعاه

.للناسوققه3و،ضعرمتئانوألبمه،سوطاثين6ثا

فيكانواالذينالايليونحدثني:يكالاجميلبهقرجاءقال

قلنا:ئعاطالتبانيلبسلاأنهعلمنا:فالوابالمدينةط)2(المر

قلبسه،:قال،عورتكفاسترخائق!ننلانه،محمدأبايا:نه

لولاأيلةأهلمعجلةيا:قال.خدعناكإنا:لهقلناضربفلما

.)3(لبستهماالقتلظننتأني

اقناعهلمحاولةسعيدمعالمدينةفقهاءمنالوساطةو"تكرر

لهوصونا،عليهخشية،الملكعبدابنيوسليمانللوليدباليعة

بالفشل،المحاولاتكلفتبوء،والتشهيروالاهانةالتعذيبمن

موققه:عنالتنازلعنوالمساوماتالحيلكلتقلحولم

اسماعيل-بن-هشامالمدينةواليكتب:سعيدبنيحيىقال

اليعةعلىأطبقواقدالمدينةأهلن:مروانبنالملكعبدالى

المغتظة.المورةيترضرمقدارصفداويل-س:التبان-)1(

لانفهمجملوالانهمبذلكمموا،الممروفون*منرجالالثر!21(

وثرطي.ضرطة:والواحد.اعافوتثهرعلامة

وما5/126!صحدابنطتقات،بعدماوما2/017:-لاولياءحلية-)3(

.9/06:والنهايةالبداية،بعدها
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علىاعرضهأنفكتب،المسيببنسعيدا،وسليم!انللوليد

بهوطف،خلدةخمسينفاجادهوالا،مضىفان،السيف

بنسليماندخل،الواليعلىاممقباقدمفلما"المدينةأسواق

بنسعيدعلى،اللهعبدبنوسالم،الزبيربنوعروة.يسار

منكتابفيكقدمقدأمريجئنماكقدانا:فقالوا،المسثلب

نعرضونحن"عنقكضربتتبايععمإن،مروانبنالملكعبد

منك:قبلقدالواليفانإحداهقفأعطنا،ثلاثاخصالاعليك

نم.ولا،لا:تقلفلا!،الكظبعليكيقرأأن-1

:قال.بفاعلنااما،المسيئببنسعيدبايع:النلسفيقول:قال

:قال.نعم:يقولأنعليهيطيقوالم،لأ:قالاذاوكان

.اثتانوبقيت،واحدةفمضت

الصلاةالىتخرجفلا،بيتكفيفتجلس:قالوا-2

:قال.يجدكفلممجلسكفيطلبتاذامنكيقبلفانه،أ؟اما

،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحي-:أذنيفوقالأذانأسمعوأنا

.واحدة3وبقيت،اثنتانمضت:اواقا.بفاعلأناما

الىيرسلفانه،غيرهالىمجلسكمنفانتقل:قالوا-3

؟!لمخلوققا)1(فر:قال،عنكمك3،يجدكلمفان،مجلسك

.شبرامتا؟خرولا،شبرالذلكبمتقدمأناما

.الخوف:قلفرا-()1
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فيفجنس-الظهرصلاة-الصلاةالىوخرج،فخرجوا

فأتي،اليهبعثالواليصلىفلما،فيهيجلسكانالذيمجلسه

ضبناتبايملىان،يأمرناكتبالمؤمنينأميران:فقال،بسه

لم،بيعتينعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولنهى:الز،عنقك

عليهوسلت،عنفهفمدت،ةالسدالىأخرج،يجيبلاهرافلما

تبانعليهفاذافجرد،بهأمر،مضىقدراهفليما،السيوف

،التبانبهذااشتهرتما،أقتللا!نيعلمتلو:فقال.شعر

ردهفلما،المدينةأسواقبهطافثم،سوطاخمسمينفضربه

مالوجوههذهان:قال،العصرصلاةمنمحنصرفونوالناس

.سنلآ)1(أربعينمنذاليهانظرت

الم!نة:لهذهالادبيةالاثارا

ا-الشمانة:

سعيدحديثفييزيدشيخناوسيحعت:القاسمبنمحمدزال

:امرأةلهزالت..ليضربتجردلماسعيداان:أحفظهلاباسناد

سعيد:لهافتنال.الخزيلمقامهذاان

.)2(فررن!الضجمهمقدإممن

وما5/127:سعدابنطبقات،بعدهاوما2/171:الاولياءحلية-)ا(

التهذيب:كذيب،1/3.1:الذهبشلرات،2/377:الأعيانوفيات،بعدها

.1/03:العرانىطبقات،437ص:تالمعار،،/5:الدصبهطإختار،4/87

السابقة.المراجع-)2(
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ملجالسشه:منالنالى!ع-2

له:فقال،المسيببنسعيدللىإقاسمابناللهعبدجلس

:قال،غريبرجلاني:قلت:قال،مجالستيعننهيقدانه

أعلمك.أنأ-ببتانحما

الكريم.عبدبنالعزءهو:لاخرقالوكذلك

انهم:قاليجالسهأنالرجلارادادا؟إنازه:قضادةو!ا!،

.يجالسوني)1(أنالناسومنعوا،جلدونيقد

فاذا،المدينةمسجددخلت:ا!قيالقزيونسأبيوءن

يجالسهأننهيةقال؟نهشاما:فقلت،وحدهجادرسعيد

.ءحد(2(

المحنة:منونجهفهالظالمةعلىالنهائقةفيصارهاة-3

ماضاىواليهالخليقةولام،صنيعهمعلىالحكامندملقد

واليقبلمنالسجنمنسبيمهاإخلإءولىم،الىصبببابنفعل

وسجنه.جلدهالدىالمدينة

فيالمدينةواليالمخزومياسياعيلنهشامقامأنبعد-

،وحبمه،السجنالىرده،المسيبابنبصربالملكعبدعهد

قكتب،أمرهمنكانوما،بخلافهيخبرهالملكعبدالىو؟-تب

واللهكانسعيد:ويقول،إءصنعفيمارلومهالملكءبداليه

.1/03:الشمرانيطبقات،2/172:الاولياعحليهة-)1(

تذكرة،4/6:الذهبيتريخ،ا5/28:سعدابنطبقات-)2(

.1/56:احفاظا
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عندمالنعلموانا،تضربهأنمسن،رحمهتصلأنالىأحوج

.)1(خلافولاشقاقسعيد

بكتابمروانبنالملكعبدعلىذصؤيببنقبصةودخل-

قال،بهوطاف،سعيداضربأنهيذكراس!ماعيلبنهشام

ابنيضرب،هذابعثلهشامعليكيفتابالمؤمنينأميريا:قبصة

،لاامحل)3(أبداسعيديكونلاوالله،بهويطوفالمسيب

منه،يكونكانمايبايعلملوسعيد،بيضرحينمنهألج

وانه،واهلهالاسلامعلىغوائلهولام!فتقهيخافممنسعيدما

أميريااليهاكتب:قبيصةوقال.والسنةالجيماعةأهللمن

عنكالبأنتاكتب:الملكعبدفقال.ذلكفيالمؤمنين

فكتب.إياههشامضربمنخالفنيوما،فيهبرأييتخبره

بينيالله:الكتابقرأحينسعي!فقال،بذلكسعيدالىقبيصة

.)3(ظلمنيمنوبين

عبدبنبكرأبوالسجنالمسيببنسعيدعلىودخل-

له:ويقولسعيدايكلمفجعل،هشامبنالحارثبنالرحمن

علىشرهوااللهاتق،بكرأبايا:فقال،به)4(خرقتانك

ولمبهخرقتانك:عليهيرددبكر%بوفجعل:فال.سواهما

القلب.أعمى،البصرأعمىواللهانك:يقولسعيدفجعل.ترفق

الابق.المكان،الذمبىتاريخ،5/126:يمدابنطبقات-)1(

ضصد.ق.مجالل!م:وماحل.وأمحلوالمماكرقالكايدة:المماحلة-)2(

.5/126:يمدابنطبظت-)3(

،الرايضعف:والخرق-اخرقفهوعملهيحنلم،حمق:قخر-)4(

هتا.الخليفةعلىاي،عليهقوت:والمراد،والحمقوالجيل،تالتمروصوء
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بنهشاماليهوارسلأ،عند*منبكرابوقخرج:قال

فقال؟ضربنا*منذالمسيببنسعيدلانهل:فقال،اسيماعيل

فعلت،مابهفعلتمنذمنهلساناأشدكانما،والله:بكرابو

الرجل.عنفاكفف

مروانبنالملكعبدمنكتاباسماعيلبنهشاموجاء

تركتلوماضرك:ويقول،المسيببن-عيدضربهفييلومه

.!؟قالماووطئتسعيدا

فحلى،بسعيدصنعماعلىاسماعيلبنهش!اموندم

المؤمنينوصرامة،الاشداءالرجالصلابةانها!أجل.)1(سبيله

انملة،قيدتحركهمولا،الهوجارياحاتزعزعهملاالذين،بحق

وا،عذابمنلافوامهمابهآمنواالذيالمبدأعنتحولهماو

،الاذىعلىالانبياءصبروهكذا.شديدةومحنلنقمةتعرضوا

ورنتهم-اللهسبيلفيوالنضالالجهاددرب-دربهمعلىوسار

منرذاذوايمانهماخلاصهميعكرلاالذين،المخلصونالعلماء

اشت!دمهماعذاباوتنكيلعزيمتهممنيفتاو،الدنياحطام

سبيلفيالعذابطعمالمخلصإلعالميستعذبوانما،فسااو

.الارضفياللهنبيسنةعلىوالحفا!،اللهمرضاة

الوليدخلافةفيحتىامببةبنيمقاطعةعلىدالمتصميم-ز

االك:عبدابن

.614:-لذهبيتاهـيخ،5/127:يعدابن!قات-،1(
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مثليكنولم،ظالما)1(جبارااالمكعبدبنالوليدكان

لمحانواذا-المدينةفقهاءمنولعتبراكانالذيالملكعبدأبيه

بنسعيدفان-الناسيقودكما-صدقةالمت!كبرعلىالتكبر

يأبهنن،الجبارينعلىوالتقدموالاباءالعزةصاحبالمسيب

الملك.عبدبأبيهيأبهلمك!ا،بالوليد

فدخل،المدينةقدما،الملكعبدبنالوليداستخلففلما

؟هذامن:فقال،عليهسالفاجتمعقدشيخافرأى،المسجد

اثرسولتاهفا،اليهأرسلجلسفلما.المسيتبنسعيد:فقالوا

لعلهاو،باسميأخطأتلعلك:ؤقال.المؤمنيناميرأجب:فقال

به.وهم"فغضب،فأخبرهالرسولتاه5خا:قال؟غيريالىأرسلك

أميريا:فقالوا،جلساؤهعليهذأتبل،بقيةيومئذالناسوفي

لم،أبيصبوصديق،قريشوشيخ،المدينةأهلفقيه،المؤمنين

.عنه)2(انفضحننىبهزالوافما.يأتبهانقبلكملكيطمع

يأ-السمنةهذهفياخالصقباوحج:،غيرهالواقديوفأل

منقربفلما،الملكعبدبنالوليدالمؤمنينأمير-هـ19سنة

فرحب،فتلقوه،المدينةأشرافالعزيزعبدبنعمرأمر،المدينة

المسجدلهفأخلي،النبويةالمدينةودخل،اليهموأحسن،بهم

.بتجاسرلم،المسيببنسعيدسوىأحدبهيبقفلم،النبوي

دراهم،خمسةتساويلاثيابعليهوان!ا،يخرجهأنأحد

الرابعة.ط،223ص:الخلفاءتاريخ-)1(

.5/013:سعدابنطبقات-)2(
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،قادمالمؤمنينأميرفان،الشيخأيهاالمسجدعنتنحسةلهفقالوا

يدورفجعل،المسجدالوليدفدخل،منهأخرجلاوالله:فقال

عبدبنعمرقالى،وجلعزاللهويدعو،وههناهـ!نايصصلي،فيه

،51يرانخشميةسعيدموضععنبهاعدلوجعلت:العزيز

المسيب؟بنسعيدأهو،هذامن.ققال،التفا.أةمنهفحانت

،االيكلقام،قادمبأنكعلمولو،المؤمنيناميريانعم:فقلت

اميريا:فقلت،لنابغضهعلمتقد:فقال.عليكوسلم

عليهيثنيالوليدوشرع.عليهأثنيوشرعت،وانهانه،المؤمنين

البصر-ضعيفانه،المؤمنيناميريا:فقلت،والدينبالعلم

اليه:بالسعيأحقنحن:فقال-لهعتذرلاذلكقلتوانما

قالثم،سعيدلهيقمفلم،عليهفسلم،عليهقوقففجاء

أميركيف،للهوالحمدبخير:ؤقال؟الشيخكيف:الوليد

وهوانصرفثم.وحدهللهوالحمدبخير:الوليدفقال؟المؤمنين

اميرإ!اجل:أطفقا.الناسفقيههذا:العزيزعبدبنلعمريقول

)1(ٍالمؤمنين

.4/6:الذهبىتاريخ،4/87:النهذببتهذيب-)1(
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لرؤه!رنيم

لرؤياومواعظهسيرافيمامتهإ

اماماكانكما،الرؤالا)1(تعبيرفيامامااللهرحمهسعيدكان

والحديثالتفسيروفي،والزهدوالتدينوالورعالعبادةفي

.والانسابوالتاريخ،شالفضائلخلاقالاوفيبل،والفقه

وبعدوفكرا،وفهماوعلما،وفطنةفراسةيتطلبالرؤياوتعبير

*افأد.اللهمعطيبةوعلاقة،وذهنيانفسياصفاءيتطلبكما،نطر

فصدقه،للواقعمطابقادقيقاتفسيراالاحلامتفسيرالىذلككل

حدهسوصدقتأويلمنعنهجربوالما،بهوعجبوا،الناس

.انسانكلحياةفيحلامالابظلالومعرفة

عنخذوالاللتعلميحبناجفنفهوذلكالىوبالاضافة

اعبرمنالمسئببنسعيدوكان:عمربنمحمدقال.الخبراء

.9/82:والفارةالبدابة-)1(
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واخذته،بكرأبىبنتسماءعنذامحكأخذوكان،للرؤراالناس

.بكر)1(أبيأبيهاع!نأسماء

يقولالمسيببنسعيدسمعت:قاقنسطاسبنعبيدوعن

.)2(رأيتخيرا:عليهوقمههاالرؤيارأىاذاللرجل

)3(.تأويلهافييعني،سنةأربعونالرؤ-اآخر:يقولوكان

يأني:ماالرؤياتعبيرهوقائعومن

عندجالساكنت:قالقليعبن-بيببنعمرع!ن-ا

ورهقني،الاشياءعليضاقتوقد/يوماالمسيببنسعيد

فجاءه،أذهبأينأدريما،-اسيبابنالىقجلست،دين

:قالئجهيما:قال،رؤيارأيتاني/محمدأبمايا:ؤقال،رجل

،الارضالىوأضجعته،مروانبنالملكعبدأخذت؟أنيرأرت

رأيتها،أنتما:قال،اوتادأربعةظهـارهفيؤأوتدتبطحتهثم

ابن:قالا،تخبرنياو،أخبركلا:ا!؟أ،رأيتهاأزا،بلى:قال

قتله،رؤياهصدقتلنن:قال.ايكابعثنيوهو،هاراالزبير

يكونكلهماربعةالملكعبدصلبمنوخرج،مروانبنالملكعبد

.)4(خليفة

النبلاءاعلامسر،437ص:المطوف،5/124:سعدابنطبقات)ا(-

-2/211

.5/125:سعدابنطبقات-)2(

السابق.المكان،سعدابنطبقات)13-

امتغانبعدالخلافةتولوا،وهنامويزيدولليمانالوليد:وهم-)4(

هـ-84ستةبممرتوفيوقد،مروانبنالعزيزعبدلاخيهبيعتهاعنالملكعبد

الامويين.الخلف!اءوالدبأنهالملكعبدوعرف
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فأخبرته،بالشاممروانبنالملكعبدالىفدخلت:قال

وعنسعيدعنوسألني،فسره،المسيتبنسعيدعنبذلك

.خيرا!اامنهوأصبت،دينيبقضاءليوأمر،فاخبرته،حاله

المستب:لابنقلت:قالنمرأييبنشريكعن-2

ؤقالا،دفنتهاثم،يديفيسقطتأشانيكأنالنومفيرأيت

أهلمىنأسنانكدفنترؤياكصدقتان:المستبابن

.)2(بيتكأهل

المسيب،لابنرجلقال:قالالخيهاطمسلمعن3-

،محرمذاتتحتكفان،اللهاتق:ؤننهال،يديفيإولأأرانياني

.)3(رضاعوبينهبينهاامرأةفاذا،فنظر

أبولكأنيأرىاني،محمدأبايا:قيفال،خراوجاءه-4

فنظر.محرمذاتتحتك،تحتكمنانظر:قالا،زيتونةأصلفي

.نكاحها)4(لهيحللاامرأةفاذا

رجللهقال:قالالمسيبابنعقالخياطمسلمش-5

:فقال.المسجدمنارة-المنارةعلىوقعتحمامةرأيتاني

.)5(طالبأييبنجعفربناقعبدابنةالحجاجيتزوج

:المطر!،2/8*:الاعيانوقيات،5/123:سعدابنطبقات-)1(

.437ص

السابق.المكاق،المعارف،السابقالمكان،سعدابنطبقات-2(ل

.الابقانالمرجحان-3(لم

.5/124:سمدابنطبقات-4(ل

السابق.المرجع)5(-
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افومفييرىأنه:المسثبلابنفهنممنرجلقال-6

حتىتموتلا،رؤياكصدقتان:فقال،الناريخوضكأنه

علىفأفثفى،البحرفركب:فال.قتلاوتموت،البحرتركب

.)؟(بالسيفقديديوموقتل،الهلكة

الولد،طلبت:نوفلبنيمناللهعبيدبنالحصينقال7-

صريفيطرحانهأرىاني:المسيتلابنفقلت،لييولدفلم

الىسببافاطلب،عجميالدجاج:المسيثابنفقال.بيض

.لي)2(يولدلاوكان،ليفولدفتتريت:قال،العجم

علىرزقالنومفيالتمر:يقولالمسثبابنكان-8

.رزق)3(زمانهفيوالر-طب،حالكل

قال.الدينفيثباتالنومفي)4(الكبل:ويقول

كأنيرأيتاني،محمدأبايا:رجللهوقال:الخياطمسلم

والله.المسئبابنفقال.الشمسالىفقمت،الظلفيجادق

محمد،أبليا:قال.الاسلاممنلتخرجنرؤياكصدقتلئن

بم.فخسلت.)5،الشمسفيأدخلتختىأخرجبارانياني

فأسر،مروانبنالملكعبدزمانفينيخرج.الكفرعلىتره:قال

السابق.المرجع-)1(

.5/125:السابقالمرجمع-)2(

السايق.المرجع-)3(

.التيىدمنيكونمااعظماوالقيد-لبم-)4(

.نفاه:خسله-)5(
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.بهذا)1(بخبروكان،المدينةقدمثم،فربم،الكفرعلىفكر*

:قالبنطلحةاللهعبدبنعمرانابنعنسعدابناخرج-9

أحد"اللههو:قل":مكتوباعينيهبينكأنعليبنالحسنرأى

:ضال،المسيثبنسعيدعلىفقصوها،المدينةأهلبهفاستبشر

حتىايامالابقيفما،أجلهمنبقيمافقل-،رؤيا*صدقتان

.مات،2(

وييالهمواعظه

ينطق،اقوالهفيالموعظةحسن-اللهأسعد*-سعيدكان

ذكرناوقد.والتخوبفوالتذكيرالنصحويجيد،بالحكمة

جملةهناولسردهل،المتعددةمناسباتهافيمواعظهمنطائفة

:واحدة

المسيثبنسعيدعنالخراسانيعيسىأييعن-1

منبانكارالا،الظلمةأعوانمنأعينكمتملؤوالا":قال

."،3(الصالحةاعمالكمتحبطلكيلا،قلوبكم

.")4(اليهالناساقتقرباللهاستغنىمن":وقال-2

.5/125:صعدابنطبقات-)1(

-912صى:للعيىطيالخلفاءتاريخ-)2(

طبقلا،2/.17:الاولياعحلية،9/001:والنمابةالبداية-)3(

.1/03:الثمراني

:الاولباهحلية،السابقامان،الثمرانيوطبقكوالنايةالبىاية-)4(

منه.المالوروالقولبالمرجعواكتغيتالروارإتاختمرت،ا2/73

ا-7-ا



وانذل،اميلنذلكلالىوهي،نذلةالدنيا".وقال3-

لمأ.سبيلها)1(غيرفيووضعها،وجههاغيرمنأخذهامنمنها

فضلذيولاعالمولاشريفمنليسانه":وقال-4

عيوبه"تذكرانينبغيلامنالناسمنولكن،بمببوفيهالا

.")3(لفضلهئفصهوهب،تفصهمناءخرفضلهكانمن":وقال

وضعهنفسهرفعفمن،عبادهفوقإللهيد"؟وقال-5

أعمالهم،يمملونكنفهتحتالناسلما*44رفوضعهاومق،الله

للناسفبدت،كتفهتحتمنأخرجهعبدفضيحةاللهأرادفاذا

.")3(عورته

يعطي،حلهمنالمالجمعيريدلافيمتخيرلا"-6

.")4(الناسعنوجههبهويكف،حظهمنه

رحمه،بهيصل،المالهذايحبلافيمنظمرلا"-7

."ربه)5(خلقعنبهبعنيو،أماذهبهويؤدي

قبلمناتاهالاشيءمنالثميطانمايئس!"-8

."النساء)6(

ال!ابق.المكان،والنهابمةالبداية-ا(ل

-1/03:الشعراشطبقات،السابقالمكان،والنهايةالبداية-)2(

.1/03:الشمرانيطبقات،2/166:ا،ويى،ءحلية-)3(

.1/03:اكمرانيلمطبقات،ا2/73:لياءالاوحلية-41(

السابق.والمكانالمرجع)5(-

السايق-امان،والتهايةالبرابة-)6(
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عظيمواولكن:مشميجدولا،مضيحف:تقولنلا"-9

."حسن)1(عظيمفهولافىعظمماكل،اللهعظمما

اخسيببنسعيدنيرا::قال،زيدةنعليعن-.1

تغنيوما:قلت.الجبةلجيدانك:فقال-خز-بةوعلي-

والبس،قلبكأصلح:سعيدفقال،س!ابمعليأفسا-هاوقد،عني

."شئت)2(ما

أحسنرأيتما:-المسميبابنمولى-ثردقال-11

احدهميصلي:قال؟يصنعونوما:سعيدقال!هؤلاءيصنعما

فقال.العصرحتى،يصلي،جليهصافايزاللاثم،الظهر

؟انعبادةماتدري،العبادةهيماواللهاما،يابردويحك:سعيد

.")ساللهمحارمعنوالكف،الهأمرفيالتفكر:العبادةانما

أمرالملكعبدأحتضرلما:العزيزءبدبنسعيد!ال-12

،بالواديقصاراسمع،فتحتفلما،قصرهمنالابواببفتح

،قصارالنتيال!يتني:فقالى،قصار:قالوا؟هذاما:فقالى

:قال:قولهالمسيببنسعيدبلغفل!ما،يديع!ملمنأعيثر

رنفولاالينليفرون،موتهمعندجعلهمالذيدهالحمد

.1/03:الثعرانىطبقات،5/137:سمدابنطبقات-)1(

.2/173:الاولياءحلية-)2(

.5/135:سعدابنطبقات-)3(
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)1(.اليهم

يكثرالمسيثبنسعيدكان:سعيدبنيحىقال-13

.سلئم"ـ)2(سئمهاللهم:يقولان

.9/68:والنهايةية-لبدا-()-

.5/136صدابنطبظت)2(-
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حاتمة

ابحثبلثتعندماالسطل!،عظيه،الاهتمامش!ديدكنت

فيوجلتلانيوفلك،المسيببنسعيدعنا!عالرعبابفي

والسيرةالاتوةعظمىثسانيةوسم!،كبرىخصائصشضه

الصية-الحسنة

الاسلامي،هفكراررممنعطمراملقر1ءا!مانيوها

امثقةمنركعاوم!ثلا،الاسلاميا!هلصرحمؤسسواكبر

الثفس،قرم!وفي،منبمالضلفي،والاخلاصالبطولات

،الاسلامسئنلتصطالالللةالسلطةومظومة،اولصيوتصي

الله-شومةهديوممالم

التابعيهذااثرياتيفيطمسع!لكلانقلانواستطيع

تادنخهاو!سطر،بفصالهاتقممىالرجلالان،منناببتبنسيد،جمبر

!جننم!ا:عائهابضر

وفثبيتون!حضفيالكييرال!ملالم!هتجببنلس!عيديعود-ا

نبويةواماديثقرانيةمثيمنالاسلاميةالعلميةالثروة

اجتهادية.وآظر
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-2

-3

-4

-5

الطر-!شقواالدينالاوائلالروادمنرائليايعنتبركذاك

نط!فيسواع،الاسلامفيوالسعة!ةاجتهـادحرثةامام

التدحديداو،الصحمميجوالقياسالرأياو،النبريالمديت

صاحبب!فهو.أؤميانواالعصرتطورا!تضلابمأوالافتاع

الاسل!مي.ل!فقهالعاالبمالصرحاساسوضعفيالطأليةأ)!مة

الحكامانظارفيعيالمبمةومكانةحومةوال!الملالالفناءاوص

عياياهم،ورفدضه،الاسلامباحكامالتمسممكضرورةباعلانه

والغنىا!ولذويع!ال!اءالعلم!ربومؤاثرته

وا،ابننهمناليخمبدلةابنفزو!جبرفضهسه!اعوأ/!سلطل!

اللهصلىقثهرسولىاحبكمما،الممس!ينزمرةمعال!صيثمىحبه

العالية،المناصبع!الخالقيةال!م!هم؟ةضبلمهاو،ودمالممعاليه

منلافطارهطعاماوالزيتبالخبزواكتف!ائه،ال!د!ببافيوزهد!

ا!مبلا.

وصيامنه،ح!جةاربعينحبم)القوينةوع!بادتهبورعهأنه

صللأةعيلىوحر!ه،ا!با/دةفيالببلور!م!وه،الق!ر

وتواض!4،،اللهمنوخوفه(سمئةاربعينلأالامخلمأالجماعة

الدهاو!ياعاقالا،حقا!باراللهاوليماءمنصار،وعفمه

الاله:ام!انقيبذ!لكفل!ان.يحزنونهمولاعاليهمخ!فلا

."بالمحربآذنتهولببالمحهعادىمن))

و!لهيبةذا،ا!فيصالباكؤهاابماالنةلسعرإؤ3أن

ياتونه،الجمبار-!علىم!تقذما،والامراءالخلف!اءاجمبئفي
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طلبهمرغم،هنهمواحدالىالمجيءويرفمض،عالببهللسلأم

.لقيا(5علىوحرصهم

موردمنالعبب!شوكمميمبالنفسعيلىللاعننماداعالىمت!لاكان-6

ومنتاجرته،المالببتفيمرتبةقدبمرورف!م!،كرنه!حر

المدينة.سوقفيبا!ريت

وتعببروالفقهوالههد-ثالمن!سبرفي!لا-يؤالوما!لمان-7

بأخبارا!نانىاعلمم،كبيرامؤرخأايضا/وكان،اوؤنا

قريش.بانسابوأعرفهموالاسلامالجياهلية

الاجتممسادف!ضليمحمرلاالآنالمتداولةافاهبائمةان-8

أ!ابة،بميجتهثهسبم!اوانمدا،ف!يهمالعلميوالسيبق

مما،المسببنببنسعيدراسهموعلى،التابعينواعلام

البناءتققمفيسماهممنكلواجملألتوقيرعاينا-نوجب

حضاو،عرقب!ةولوالاسلامفيو!ساريا!ليمي

م!نالسب.أيرأابداعاو،حديمث

وكبيرا،يصغر!عظيما(حببداتهواحطثم!نتهفيكان-9

بضربوالامربقننلهالحكم:طسببهفمن،قن!اةلهنببنلا

الحرةوقعةبعد(عقمبةبنمس!م)-لمزيرجييتنىقائ!منعنقه

هاءجرةوصببارد-!مفيسو!م!ائةوضربه.المدينةفي

لرفضهمروانبنالملكدبدعهدفيالمدننةاجميرق!بلمنعليه

الملكعبدالمخاليفةمق!ابلةورفضه.الوليدلابنهابنتهتؤو!
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الممس!دمنالضوجرفغمهتم،اليهقعومهرغمالمدينةفي

هـ،19سنة!ه1قكعبدبنالوليمدزي!ارة6نمناءال!نبوي

بنفسهالوليدصهحتى،عليهوطسلام!ه!قببيامابلأهثم

اسو9قفيبهوالطواف،سوظمائةوبله.ع!يهفسالم

العهدبولايةاليمعةمنلامتناعه،شوتبانوعاليهالمديئة

ثم.مروانبناالكعبداليهمابعدطيم!انولعما!وبيد:لاثنين

،ليمسموفطوشهربطسيفالعنقوضربب!سلوتمهـيع!سجينه

ئابت،الجاشرابظظلوث!ما،نمتزعنىانهون،عاليه
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فضتهكترةبسبب،راسيونصدع،بلبيويطبر،عقلئيسيب
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والخو.والد-!والعلمالاسلامعيظماء-العظماءاحدأ.يهحقا

اخامعياجررجمعتنااذابمثذ!همفيئنيآبلائقئاولئك

الصا!علتتنمبنعمتهالذيلثهوالحميد

الوجيل!وهبةالدكتور
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المصالراهم

عاممة:مراجع-ا

عسسىطبع،هـ(سا4)حعيرلابنالمظبم!رآنتفسير

ب!ر.ال!بي"بابي

بمصر.ا!ارفطلارطبع،كتيرابنالحافظعنكتفسبرعس!

،داودوابي،وم!سالم،يالمبخار)الستةالسشةكتب

.(ماجهوابن،والنسائي،وا!نرم!ذي

الاثبهـ!ؤريلابنالرسوليثاحادمنالاصولجمع

الم!مدية.السنةمعلبعةطبع،هـ(.63)

مكعبة،هـ(7.8)(لهيثميبهـرابيلابنئق!مرويمجيمع

حصسي.

ال!بيالبابيطبع،هـ(1142)طصنعانيمسلامسبل

بمعر.

العثمانيةا!بعة،هـ(1255)لالشوكمانيالاوطارنيل

المصرية.
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مصر.طبع

المطبعة-هـ(728)تيمبة،بنابتفسيراصولفيمقيل!ة-12

بمصر.السل!بة

دارطبم-هـ(795)الجوزيابنلامامالخاطرصدبلا-13

بدمشق.االفكر

الارة-!بوقي،بنابالبهمىتالبهساووالعلملاالعأمق!ص14

االنيرية.الطملمصة

العثمانيالةا!لبعة-هـ(5.5)الغزاليا!يئع!ماحب!اء!15

المصرية.

السصادةميطبعة-(ه!751)الص!لابمنالموفعيناعلام-16

بمصر.
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هـ(31.)الطبريجرربنميحد"جعؤلابي(!مفقهاعاخمسف!-18

الالمائي.ك!رنفربدريكال!دكتورنتنر-

اصعبدارط!بع-هـ(4.2)(لثمفبمالاماممسمندترقيب-91

المصرية.

ال!بي،البابي!مط!طبع-الشمفصيهلأممالرسمة-.2

الاولى.الطبعة

هـ.ا374طبع-هـ(241)حنبلبناحمدالاماممسشد-21

خاصة:مراجع-ب

.ييروتتصور-هـ(.23)سسلابنامبرىالطبقالت-ا

الطبري!سبنمدمد!عفرلابيوا!وكالرسليختار-2

بمصر.فدالمعاردارطبع-هـ(31.)

بمصر.الاستقلالأمطبعةهـ(385)ابنديملابنال!رست-3

بنعبداثهحمدابينعيغ!افظالاصفباعوطبقاتالاو!"عحالية-4

.ييروت-ال!بيالكنابثار-هـ(.43)الاصبهائي

طبع-هـ(*4)الشيرازيا!ولابيالفقدهياعطبقات-5

هـ.ا356،بغداد
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بالهند.،الاولىالطبعة-هـ(795)

هـ(354)البستيحيبانبن!الاصارعلماءمشماهر-7

.!لارةطبع-

-هـ(681)فنبناحمدالعباسلابيالاعببكوفيت-8

.بيروت

هـ()748اليف!بيعثمانبناحميدبن!مدا!لنبلأءاعلامسير-9

بمصر.ا!ارف!لار

الاسلاموورخوالاملامأالشماهيروطبقاتالاسلامتاريخ-.1

ب!ر.!عسيمكمبه-هـ(748)كنعبيمنقادال!ظ

طبعهـ(748)الث!بيالدينلشمسيالحفا!تدكرة-11

ب!ند.العثمثببةفا!ارثلانرة

نجنعبمبناس!بنال!هلعبدالمقظانوعبرةالجنانمرآة-12

.بيروتفيالاعلمبممؤسسمةهـ(768)اهيالببمنيس!بمان

.691الاوللاال!بط،هـ(سا4)كتيرلابنوادينهايةالبالان!ة-31

الطيبعة-هـ(852)ال!سم!نيحجرلابنائقتيهذيبقهيذيب-14

بممهند.الاولى

حجربنعليبن!مدالحغدمظلفالمةأالت!تيبتقريب-15

.المنورةا!ينةنشر-(هم852)العمسم!ني
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عهدمنالامةبأمرالقائمنالمؤمنينامراع-الطفاعيختار-16

السبوطيالدين!ل،ا"لفعهدالىا!صديقبهـرابي

المنرية.الطباعة-هـأ119)

-هـ(276مس!بنكنهعبدمحممداي!)قتيبةلابن-الارلى-17

بمصر.فا!ارولرالثانيةالطبعة

اللهعبدبنلاحمدكرحالالسماءفيالكموتن!ييبخلاصة-18

الحرية.-الاولىالعلبعة-هـ(239بعد)ا!زرجي

الد!ز!)الورديابنت!اريخ-الب!شر-خبارفيالمختصر-91

.بروت-المعرفةولرهـ(974)الورديبنعمر

هـ(852)العسم!نيجرلابنالمشتبهبتحرورالمنتبهتبصببر-.2

واكترجمة.لثناليفا!ري!ةالدار-

الس!معوسيعمربنمنؤرفيعنقرنتنىنسمبمنحنفثتاب-21

بمصر.الووبةثارم!كتبةهـ(-591)

ال!نبليالعمادال!بنذهبلعبدمناخبارشنراتالف!بفي-22

بمصر.القسميمكتبة-هـ(98.1)

هـ()739الشعرانيالوهابعبدأ!اهبلابيالكمبرىالطبقك-23

ا!بي.البايمصطيصمطيبعة،الاولىالطبعة-

الطبعة-هـ(1348)باشاتيمورلاحمدالاعلامضبظ-آ4

.ا!هرة-الاوليى
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للدكتوروالاجتماعيوالثقافيوالدشيالمسياسيسملامالاقاريخ-25

السمادسمة.الطبعة-حسمنابراهيمحسن

مط!بعة-ا!ضريميحمدلل!مرحومسلاميالاالتتنريعبزإريخ-26

بمصر.أدةالس!عا

السا!سعليمحمدالاستادطث!ميخالاسلاميالفقهقاريخ!!2

بمصر.الم!كواديمطبعة-وجطعة

ثار،موسىروسفممحمدالدكتورالاسلاميأالفقهتاو!-28

بمصر.الربيالكتاب

عبدحسنعليهدكتورالاسلاميالفقهقاريخفيعامةنظرة-92

ال!ديثة.القاهرةمعث!بة-الثانيةال!بعة،الفلألر

فرجالشببخعلأستماذالاسلا!الفيقه!ريخفيممحاضر!ا-.3

بكيةا!يالمر!كالكهفبة!!عمىهيذكرات-السمنهوري

.!اهرةحقوق
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